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GREPEN U I T DE GESCHIEDENIS V A N DE 
N A T U U R K U N D I G E MAATSCHAPPIJ 

D I L I G E N T I A , 1793—1943 O 

door 

Dr. A. SCHIERBEEK 

* Bestuurderen van de Maatschappij Dhigentia, Dames en Heren Leden, en 
gij verdere aanwezigen, die door Uw aanwezigheid toont belangstelling te be
zitten voor de lotgevallen onzer Maatschappij, ik heet U van harte welkom. 
U wilt mij toestaan in het bijzonder onze vreugde uit te spreken, dat ons enige 
Erelid, Prof. Dr. KRAUS deze avond door zijn tegenwoordigheid heeft wihen 
opluisteren. 

Enkele jaren geleden heeft het bestuur overwogen op welke wijze het 150-
jarig bestaan zou moeten worden gevierd. Grootse plannen waren er: een reeks 
lezingen te houden door de coryphaeën der wetenschap uit binnen- en buiten
land; een gedenkboek waarin de geschiedenis geboekstaafd zou worden en dat 
voorzien was van vele platen en foto's; een inhoudsopgave van de tweede serie 
jaarboeken; een feestmaaltijd van de leden met hun dames, waarbij belangstel
lende autoriteiten )̂ en afgevaardigden van zusterverenigingen zouden worden 
uitgenodigd; ja, een grootscheepse verbouwing en inwijding op deze dag van 
het vernieuwde gebouw, dit alles heeft, afzonderlijk en gecombineerd, op het 
programma gestaan. De tijdsomstandigheden hebben dit ahes verhinderd. 
Zelfs ons jaarboek zal dit jaar niet mogen verschijnen, zodat wij aheen kunnen 
hopen een volgend jaar twee jaarboeken uit te kunnen geven; en inplaats van 
dit alles is alleen gekomen een voordracht van Uwen voorzitter, die zal trachten 
in een kort bestek in de intieme kring van leden met hun dames, U een schets 
te geven van het ontstaan en de groei van het oude Genootschap dat ons ahen 

1) Deze rede is uitgesproken op de dag van het 150-jarig bestaan der Maatschappij Di l i 
gentia, 17 September 1943. De rede is met weglating van enkele gedeelten opgenomen in 
Jaarboek „ D i e Haghe" voor 1943, blz. 198—239. De weggelaten gedeelten zijn hier met * 
aangeduid of in de voetnoten verwerkt. 

)̂ Het was uiteraard verboden om onze teleurstelling uit te spreken, dat onze hoge 
Beschermvrouwe, H . M . KONINGIN WILHELMINA niet tegenwoordig kon zijn bij onze her
denkingsplechtigheid. 

Toch kon op Haar beschermvrouwschap gewezen worden en het is tekenend voor de stem
ming onder het publiek, dat de betekenis dezer woorden onmiddellijk werd begrepen en door 
applaus onderstreept (blz. 11). 

Noch de ons opgedrongen autoriteiten van het Rijk, noch die van Gemeente, waren voor 
de herdenking uitgenodigd, maar tot het oude bestuur van het toen opgeheven Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs en van de ook opgeheven AUiance Franfaise werd onderhands een 
uitnodiging gericht en het was voor het bestuur van Diligentia een groot genoegen van beide 
een afvaardiging te zien (blz. 21). 
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dierbaar is. Aan de oudste tijden zal ik de meeste aandacht wijden. Hier en 
daar heb ik mijn persoonlijke wensen ingevoegd, men zie hierin dus geen pro
gramma voor het toekomstig bestuursbeleid. In de pauze zal U een kopje 
surrogaat koffie met 2 koekjes worden aangeboden, het enige dat thans gedaan 
kan worden 1 * 

Het is heden, Vrijdag 17 September 1943, juist 150 jaar geleden, dat de eerste 
bijeenkomst der Maatschappij werd gehouden, ten huize van den heer ALSCHE 
in de tweede Wagenstraat. Het oudste notulenboek van de Maatschappij be
schrijft dit feit aldus: 

„Vergadering gehouden op Vrijdag i) den 17 September 1793, ten huize van 
den Heere ALSCHE. 

Prezent de WelEed. Gestrenge Heer Mr . PIETER VAN BUREN , Secretaris van 
Hun Eed. Gr. Mog; de WelEed. Heer Mr . FREDERIK GEORGE ALSCHE , Advocaat 
voor de Hoven van Justitie; de WelEed. Heer ANTHONIJ LAURILLARD , dit 
F A L L O T , Med. Doet.; de WelEed. Heer JACOB COVIJN T E R BRUGGEN, Med. Doet. 

De Heeren het Plan en Wetten des Gezelschaps, door Mr. F. G. ALSCHE 
geconcipieerd, geëxamineerd hebbende, wisselden van consideraties en arres
teerden dezelven als volgt: 

„Fiat insertio van het gedrukt Exemplaar des Gezelschaps, 
en wierd hetzelve door ahe de Heeren getekend; welke elkander fehciteerden 

dat zij hunne hoop om eens een dergelijk Gezelschap in stand te zien, thans 
zoo verre vervuld zagen, met toewenschinge, dat hunne pogingen verder met 
goed gevolg mochten bekroond worden." 

M i j dunkt, dat als deze vier mannen hedenavond in ons midden hadden 
kunnen zijn, zij tevreden geweest zouden zijn, dat hun streven anderhalve eeuw 
later herdacht zou kunnen worden in een eigen gebouw, onbezwaard bezh der 
Maatschappij. 

Als wij de diepere drijfveren van hun daad trachten op te sporen, moeten wij 
m.i. ukgaan van de gedachte van L O C K E , later door HUME ZO sterk verdedigd, 
dat alle wetenschap op ervaring berust, die door de zintuigen tot ons komt. 
Nihi l in intehectu quod non fuerit in sensu, was de spreuk en daarom vestigden 
zij zo de aandacht op het proefondervinderlijke, terwijl zij tevens van wijs
begeerte spraken. 

Direct werd door de vier oprichters, van wie wij den toen 25-jarigen ALSCHE 
wel als den auctor intehectuahs mogen beschouwen, uitgenodigd om lid te 
worden: ARNOLDUS VAN DE LAAR , Med. Doet. Van de oprichters bedankte vrij 
spoedig FALLOT , zodat er slechts drie van de vier langer l id bleven: ALSCHE 
bleef l id tot 1805, COVIJN TER BRUGGEN tot 1810 en VAN BUREN zelfs tot 1822, 

ahe drie tot hun dood ijverige bestuurders van hun Genootschap! 
In de oprichtingsvergadering werd tevens vastgesteld de vorm van de brief 

waarbij aan de „nieuw verkoren leden" mededehng werd gedaan van hun be
noeming tot l id van het „Gezelschap ter Beoefening der Proefondervindelijke 
Natuurkunde", het formulier der quitanties werd gearresteerd en de vorm 
welke de oproepen voor de vergaderingen moesten hebben. Deze luidde: 

„Vergadering van het Gezelschap der Proefondervindelijke Natuurkunde, ten 
huize van den Heer ALSCHE, 

)̂ Volgens Dr . W . E . VAN WIJK, is 17 September 1793 een Dinsdag geweest I Volgens alle 
notulen uit de oudere tijd, staat de datum 17 September vast. 
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Vrijdag den . . , , 
des avonds ten zeven uuren, 
op de gewone boete." 

Men ziet, dat de naam Diligentia toen nog niet bestond en men kijkt onwille
keurig wat vreemd op bij die boete I Wij komen hierop aanstonds terug. 

Onder Natuurkunde werd, volgens Art. 6 van de Wetten, verstaan; „de 
Natuurkunde, de Scheikunde, V/is-, Sterre- en Aardrijkskunde, Bouw-, Zee-
vaa'rt- en Krijgskunde, Natuurgeschiedenis en Natuurkunde des Menschelijken 
Lighaams, doch geen Ontleedkunde en Heelkunde op versche Cadaveren." 

Tevens werden op dien 17 September vastgesteld de Wetten voor den Knegt, 
die „ten dage der gewoone vergaderingen des morgens bij de werkende Leden 
en den Secretaris zal moeten rondgaan om te vragen of er iets van hunnen 
dienst z i j . " Hiervoor en voor zijn andere werkzaamheden werden hem toegekend 
vi j f en twintig gulden 's jaars. Tot knecht werd benoemd ROBERT of I . BESAN90N 
op voorwaarde „dat er geen termen waren, dat de Leden, behalven hunne 
contributien en boetens verdere eenige fooyen zouden geven, terwijl aan de 
Domestiquen van den Heer ALSCHE , jaarlijks een douceur van 7 guldens werden 
toegelegd." Di t omdat de knecht gevraagd had of er ook fooien bij zouden 
komen, wat men brutaal vond. 

Ook hier horen wij weer van de boeten en het is zaak dit punt even na te 
gaan: in de eerste plaats moesten de werkende leden de vergaderingen bi j 
wonen, tenzij „wegens indispositie" of andere geldige redenen. 

Maar ook de sprekers waren niet veihg: want zij moesten zorgen, dat zij niet 
te vroeg, maar ook niet te laat ophielden. Dit laatste moest geschieden met „den 
klokslag van 9 uuren", terwijl besloten was om de gewone vergaderingen „niet 
te besluiten voor één Quartier voor 9 Uuren, op de boete van 11 Stuivers," 

Een aantal personen werd aangezocht voor het lidmaatschap, waarbij eerst 
een maximum werd vastgesteld van 20, daarna 24, vervolgens 40 en daarna, 
reeds een jaar later, een onbepaald aantal, (die moesten vragen hd te worden), 
„namehjk zoo veelen als Bestuurderen zullen oordeelen, dat in de vergader
kamer behoorlijke plaatsen zullen hebben," 

Dit laatste hing ermee samen, dat men verhuisde naar een gehuurde kamer 
en niet langer gastvrijheid bij den vader van F , G , ALSCHE whde genieten. 
Men vergaderde toen in het Noordeinde, tegenover de Molenstraat, bij den 
Castelein I , F R Ö L I C H , in de zgn, Oranjesocieteit, De huur bedroeg ƒ 300,— per 
jaar. De lezingen bleven op Vrijdagavond, De boete voor afwezigheid bedroeg 
11 stuivers, voor de laatkomers Ŝ /g stuiver. 

Toen ik in Den Haag kwam wonen, in 1912, beweerde men, dat er slechts 
één vergadering of uitvoering in Den Haag stipt op t i jd begon en eindigde en 
dat was in Diligentia, Blijkbaar is deze gewoonte van den beginne af hier zo 
geweest en later behouden, ook al stond er geen boete meer op. 

Een paedagogische vondst was, dat er naast de gewone leden ook „surnume-
raire" kwamen, nl, de goeverneurs van de zonen der leden, die aldus konden 
profiteren van de voordrachten en hierover met hun discipelen konden 
spreken. 

Dit alles en nog veel meer vindt men in de oude notulenboeken vermeld, ja, 
zij geven aan, wie afwezig waren en telaat kwamen (ahes om de boeten!), maar 
van de voordrachten vermelden zij alleen de titel, 

In het eerste jaar werden 11 spreekbeurten vervuld; door A L S C H E (6), T E R 
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BRUGGEN (2) en FALLOT (3). De eerste avond vond plaats op 11 October 1793. 
In de ledenlijst voor 1794 vinden wij een aantal nieuwe namen, die niet alpha-
beUsch staan, doch volgens rang en stand. Hieronder vinden wij o.a. Mr . PIETER 
ADRIAAN REINIER VAN OUWENALLER , Advocaat voor de Hoven van Justitie, 
die op 26 September 1793 „secretaris en later thesaurier dezes Gezelschaps" 
werd. Een borstbeeld van hem is in het bezit van de M i j , , die echter helaas 
nog geen portret bezit der eigenlijke oprichters, hoeveel moeite ik hiervoor ook 
gedaan heb. Ik roep graag de steun in van de leden om deze leemte aan te 
vullen! ^) 

Merkwaardig is, dat in het begin zoveel juristen l id werden van het Genoot
schap en dat zij zoveel spreekbeurten vervulden. Spoedig kwamen vaklieden 
hun rijen versterken, zo bv. VAN SWIETEN , die wiskunde doceerde, terwijl 
weldra op de voorgrond trad L , WILDING , die 15 November 1793 hd werd en 
vooral Nat, Historie besprak. Hi j werd op 30 Juni 1795 bestuurshd. 

Men kan dus Zeggen, dat wat de aard en het aantal der lezingen betreft, 
Dhigentia reeds in de allereerste jaren een richting heeft ingeslagen, die geduren
de het gehele bestaan is volgehouden. Merkwaardig is, dat ook reeds de Vrijdag
avond was uitgekozen. 

Naast deze punten van overeenstemming waren er ook vele punten van ver
schil: niet alleen waren er de boeten voor leden en sprekers, welke laatsten geen 
honorarium ontvingen, maar er waren enkele werkende leden, ten getale van 3 
of 4, die zich verplichtten, als er geen andere sprekers waren, steeds te zorgen, 
dat in de „gewoone vergaderingen behoorlijke demonstraties geschieden," 
Zij waren als zodanig tevens de Bestuurderen des Gezelschaps, terwijl de „leden
consulenten of mecenaten ook als zodanig werden aangemerkt," 

Ook de gewone leden mochten wel eens een spreekbeurt vervullen, doch zij 
werden dan niet als bestuurderen aangemerkt, kregen ook geen honorarium, 
maar het boetestelsel werd uitdrukkelijk op hen van toepassing verklaard. 

Het voorzitterschap werd bij toerbeurt door alle Bestuurderen en leden-con
sulenten vervuld. 

Spoedig was een nieuwe wet noodzakelijk geworden (27 Juh 1794), wederom 
door ALSCHE ontworpen. Déze verklaarde hierbij „de wetten van het Bataafsch 

1) Tot mijn genoegen heb ik wel enkele gegevens over ALSCHE kunnen verkrijgen, door 
bemiddeling van den heer Drs. W . J , ALSCHE te Utrecht. Deze schreef mij, dat de vader: 
GEORGE FREDERIK ALSCHE, geboren is in 1732, overleden 16 April 1803, begraven in de Nieuwe 
Kerk te Den Haag. Hij was gehuwd met ROOKJE VAN HARMELEN, geb. in 1739 en overieden in 
Den Haag, aldaar begraven 22 October 1792, graf 110 in de Nieuwe Kerk, Hij werd op 18 De
cember 1752 benoemd tot notaris en in 1756 tot Procureur van de Raad van State, terwijl hij 
op 19 Augustus 1776 benoemd werd tot Extra-Ordinair Procureur der Staten-Generaal der 
Vereenigde Nederlanden. Hij woonde in de 2de Wagenstraat. 

Hun zoon was FREDERIK GEORGE ALSCHE, geboren 5 November 1768 en gedoopt in de 
Luthersche Kerk. Hij deed in 1784 eindexamen van het Gymnasium (Latijnsche school) te 
Den Haag en promoveerde 5 Maart 1791 op een proefschrift te Leiden tot Mr. in de rechten. 
In 1795 werd hij schepen van het College van Justitie, op 21 April 1796 Baljuw te Den Haag, 
terwijl hij 24 Mei 1804 Griffier werd van het Hof van Justitie van Holland. Hij ovedeed 
26 October 1805, op 37-jarige leeftijd. Hij huwde met ANNA HELENA WASSENBERGH, geboren 
29 Januari 1776, ovededen 5 Januari 1861, afkomstig uit Amsterdam. Zij woonden ook in de 
Wagenstraat, doch het is niet bekend of zij bij den vader in huis woonden of niet. Hun zoon 
was Mr, ADAM GEORGE CAMILLUS ALSCHE, die later bestuurder van Diligentia werd. Portretten 
ontbreken bij de familie. 
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Genootschap te Rotterdam, die van de M i j . Felix Meritis en het Genootschap 
Doctrina et Amicitia te Amsterdam enigszins gevolgd te hebben." 

Het eerstgenoemde genootschap was in 1769 gesticht door STEVEN HOOGEN-
DijK, het tweede is in 1777 opgericht, o.a. door JAN CHRISTIAAN SEPP . De Hol
landsche M i j . voor Wetenschappen te Haarlem bestaat reeds vanaf 1752 en zij 
is de oudste van de zusteren! Het Zeeuwsch Genootschap is van 1769, het 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap is van 1773. ALSCHE ZOU dus desgewenscht 
een ruimere keus hebben gehad. 

Bij het betreklcen van de nieuwe woning kreeg de custos een jaargeld van 
ƒ50,— en het Gezelschap kreeg enkele meubelen ten geschenke. Ook werd 
de grondslag gelegd voor het physisch kabinet, dat jarenlang de trots en daarna 
het stiefkind zou worden. 

De heer ALSCHE „rapporteerde van den Heer VAN BUREN te hebben ont
vangen en mede te hebben doen overbrengen een nieuwe Tafel, Ezel en Lineaal 
. . . . alsmede een Colom van 's Gravesande met 3 armen, benevens een lijst 
en glas (dh was om de ledenlijst achter te zetten); wordende de Bestuurderen 
met de acquisitie deezer benoodigde meubelen op het aangenaamst verrascht, 
daar de Heer VAN BUREN te kennen gaf dezelve als een geschenk, ten gebruike 
des Gezelschaps aan te bieden," 

Onmiddellijk werd aan VAN SWIETEN opgedragen een „lijst te formeren van 
de Werktuigen en verder meubilen, het Gezelschap toebehoorende en succes
sievelijk aan te vullen," Men kan dus zeggen, dat vanaf 1 October 1794 het 
Gezelschap enkele bezittingen in eigendom had, 

In dh jaar werd lid G, J , VAN Os, kunstschhder, D h moet zeker de tekenaar 
zijn van de prachtige platen in de eerste delen van de Flora Batava, 

Nu men in een openbaar gebouw vergaderde, moest men vergunning hebben, 
maar er kwam bericht van de Magistraat, „dat men niet gewoon was op zodanige 
verzoeken te disponeeren . , , , doch dat het Gezelschap konde voortgaan te 
vergaderen," 

Op 31 Maart 1795 gaf de Heer ALSCHE te kennen, dat men een „ahezints 
gunstig antwoord ter voortduuring van het Gezelschap had ontfangen", zodat 
er uit dien hoofde geen moeilijkheden meer waren. Echter bleek, dat het absen
tisme onder de leden zó groot was in die troebele dagen, dat men besloot geen 
boeten te innen, later dan 9 Januari 1795. 

Het Kabinet werd ook toen nog uitgebreid „met een waterpas, kopere teken
pen, een passer met een kreitbuis en zelfs met een Luchtpompje met 2 glaaze 
klokken en een Tabakkisje." D h laatste blijkbaar meer bedoeld voor huiselijk 
gebruik! 

Men zag in, dat men iets doen moest voor de leden en kwam op het denk
beeld om „vooreerst geen voorleezinge te houden in de Mathesis, doch voor te 
slaan of het Gezelschap zoude inchneren tot het bijwoonen van 4 Concerten." 
Dit denkbeeld viel in goede aarde en men huurde 12 Musikanten en een forte
piano voor de som van ƒ 5 0 , — en zo kwam op 22 October 1795 het eerste 
concert voor leden met hun dames. Een entreebiljet voor alle 4 concerten, 
met een dame, bedroeg 50 stuivers, Merkwaardig is, dat hierop stond, lid van 
het Physisch Gezelschap, Deze naamsverandering wordt niet nader toegelicht 
in de notulen. 

Te midden der grote beroeringen bleven de Bestuurderen hun kalmte be
waren en op 24 November 1795 spraken zij uit, dat het „luidruchtig applau-
dissement" dat de vorige vergadering aan W I L D I N G ten deel was gevahen, „niet 
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meer behoorde voor te komen". Het was nodig, dat er mensen met een koel 
hootd aan het bewind waren, want op 10 December 1795 trof het jonge ge
zelschap een ernstige slag: het huis waarin men vergaderde brandde bijna geheel 
uit, doch gelukkig „werden veele en de meeste pretieuse meubilen en Instru
menten en ook het kastje met de papieren gered." 

De Heeren A L S C H E en VAN SWIETEN kregen opdracht naar een nieuwe be
huizing om te zien en zij vonden die in de „Confreriekamer van Pictura" i) 
Hierheen werden de meubelen getransporteerd en op 8 Januari 1796 werd 
daar de eerste bijeenkomst gehouden. De concerten gingen door en het laatste 
werd gegeven, tot meerder luister, in de St. Joris-Doelen. Men gaf aan „den 
directeur SCHACKE een geschenk en wel een horologieketting van tusschen de 
25 en 30 gulden. 

Met enige bewondering leest men, dat op 23 Februari 1796 ernstig gedacht 
werd om een geschikt pand te kopen. Er moet wel een groot enthousiasme bij 
onze voorgangers hebben bestaan. 

De Heer F A L L O T bedankte en men wilde toch voordrachten hebben en besloot 
nu den Lector VAN BEMMELEN te Delft en Dr. ROUPPE te Rotterdam uit te 
nodigen een spreekbeurt te vervullen. De uitnodiging is van 30 Augustus 1796 
De eerste spreker van buiten trad op op 23 December 1796. In dat jaar werd 
met minder dan ƒ 631,07 uitgegeven aan instrumenten en later nog eens ƒ 125 — 
en nog een teleskoop voor ƒ 150.-™, zodat dh jaar met een klein nadehg saldo 
sloot. Hierbij was ook het honorarium van den spreker uit Delft, zijnde ƒ14 — 
voor iedere voordracht, met een verschot en de reiskosten (voor 2 lezingen'in 
totaal ƒ31,10). 

In 1797 kreeg men een kleine ruzie onder de leden,- want het werkend l id 
KOOS meende, dat de wet niet was gehandhaafd en stuurde een beklag in, dat 
aldus begon; 

Vrijheid. Gelijkheid. Broederschap. 
Hage. den 28 Januari 1797, het 
3de jaar der Bataafsche Vrijheid. 

Het bestuur besloot „deeze Missive bij provisie voor Notificatie aan te nemen, 
zonder zich de laesive uitdrukkingen, daarin voorkomende aan te trekken." 
Blijkbaar was dit de juiste methode, want op 10 Maart 1797 hield de genoemde 
Roos een verhandeling „over de zintuigen en byzonder over het gezigt, ten 
besluite een vertooning geevende van een Chinees kunst-vuurwerk." 
, . °.P 28 September 1797 werd een begin gemaakt met het stichten van een 
bibhotheek, want het l id VAN DER L I N D E N gaf een boek cadeau door hem uit het 
Duits vertaald. Reeds twee maanden later moest een boekenkast worden aan
geschaft. 

Zo kwam het vijfjarig bestaan en het werd gevierd met een voordracht door 
den voorzitter, waarvoor men dien avond ALSCHE had gekozen en hij kon met 
trots getuigen, dat men heel wat had bereikt. Overigens gebruikte men de feest
avond om de „nieuwe wetten articulatim voor te dragen"! Ze werden goedge
keurd. WILDING ontwierp een tekening om op te nemen in de wetten des ge
zelschaps (aanwezig is nog de 2de druk, 1802). Sinds 1938 vinden de leden van 
Dihgentia deze figuur uh 1798 op het jaarboek terug.' 

In de eerstvolgende jaren ging het langzaam voorait, de boekerij werd uit-

Boven het Korenhuis aan de Prinsegracht, thans Maatschappelijk Hulpbetoon. 
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gebreid en eveneens het instrumentarium In 1801 deelde de voorzitter mee, 
dat nog geen iutvoering kon worden gegeven aan het plan vermeld in de Circu
laire van 25 November 1880 om een lokaal te kopen. Er waren toen ongeveer 
150 leden. Een kleine historie kan ons helpen om de interne toestand van die 
t i jd te leren kennen. Het l id Prof, C, H . V E L S E weigerde zijn contributie te 
betalen en er werd besloten deze in rechte in te vorderen. Eerst twee jaren later 
werd bekend gemaakt, dat het geschil was bijgelegd, Prof, V E L S E zijn contributie 
had betaald en , , , , hd bleef. 

Er kwam een nieuwe wet, want er werd in 1802 besloten om in de Nieuwe 
Doelen, Vijverberg hoek Tournooiveld, waar later het Gemeentemuseum een 
t i jd gevestigd zou zijn, enige lokalen te huren voor ƒ 1000,— per jaar. De con
tributie moest daarom verhoogd worden tot ƒ 10,— per jaar, waartegenover 
stond, dat de boeten zouden vervallen, behalve voor het niet verschijnen op de 
algemeene vergaderingen, waarop nog een boete van 22 stuivers stond. 

Bij het tienjarig bestaan (1803) kon de voorzitter meedelen, dat er 217 leden 
waren, terwijl er een Hemel- en een Aardglobe waren aangeschaft van 18 duimen 
middellijn, gemaakt door J , ADAMS, London, Zij prijken nog steeds op de Be
stuurskamer, Het gehele budget bedroeg toen reeds ƒ 4296 : 7 : 6 en men trok 
voor de bestuursvergaderingen een bedrag uh van ƒ 2 1 0 ,— zodat onze voor
gangers daar zeker niet over honger en dorst te klagen zullen hebben gehad! 
Over een bepaalde viering wordt niet gesproken ^), 

Op 21 September 1804 deelt de voorzitter mede, dat men de Nieuwe Doelen 
niet langer dan voor één jaar kon huren, zodat men weer naar een ander verblijf 
moest omzien, en dan komt in de notulen de volgende alinea: „Dat Bestuurderen, 
na het neemen van de nodige onderrigtingen nopens zodanige onder de van 
tyd tot tyd ter verkoop aangeslagen huizen in den Haag, als aan de behoeftens 
van dit Gezelschap konden worden beschouwd te kunnen voldoen, de beste 
berigten bekomen hadden van een huis in het Lange Voorhout, Wijk 1, no, 269 

)̂ In 1800 gaf men een kleine „Naamlijst en korte beschrijving van eenige wis-, meet-
en natuurkundige werktuigen toe behoorende aan het Gezelschap" uit. De collectie omvatte 
220 nummers. 

A. Werktuigen. Wis- en Meet- M. Veerkragt van de lugt , , , , 12 voorw 
5 voorw. N. Nut van de lugt , , , 6 „ 

B. Aardrijks- en Sterrekunde 2 ,, 0. Verdikte of samengeperste 

C. Natuurkunde, Aantrekking 4 ,, lugt 1 „ 
en afstooting . . . . . . . . . . 4 ,, P. Konstlugten 16 „ 

D. Middenpunt van Zwaarte . , 6 ,, Pa. Geluid 1 „ 
E. Werktuigkunde 9 ,, Pb. Vuur , 1 „ 

Gewigten en nodig toestel 33 ,, Q. Electriciteit 21 „ 
F. Beweeging , 6 ,, R. „ Bekleed glas . . 23 „ 

G. Wrijving en weerstand . . 5 ,, S. „ Uitwerkselen . , 15 „ 
H. Waterwegkunde, 2 ,, T. „ in het lugdedige 3 „ 
L Waterloop- en perskunde,. 3 „ U. Optica 5 „ 
K. Lugtkunde (lugtpomp en 

toebehooren) 30 „ 
V. Microscoop . . . . . . . . . . . . 2 „ 

L, Gewigt, weerstandbieding 
en drukking van de lugt 18 

220 

)̂ In 1803 gaf men een Naamlijst der Boeken uit. Deze bevat de titels van 3 foUowerken, 
28 quarto en 69 octavo, samen dus 100 boeken, ten dele uit vele banden bestaande. Hiervan 
zijn nog verschillende in de bibliotheek aanwezig, maar vele zijn ook weggedaan of geschonden. 
Zo is van Leeuwenhoek's werken deel I niet meer aanwezig. 
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(vroeger behorende aan Mevr, De Perponcher), met en benevens nog een huis 
en eene staihnge en Iroetshuis in de Hooge Nieuwstraat, en daarom commissie 
hadden gegeven om hetzelve voor een bepaalden prijs by de publieke verkoping 
af te mynen; doch dat die perceelen als toen voor een hogere somme, en wel 
voor ƒ 10,000,— zynde opgehouden, Bestuurderen eene gunstige gelegenheid 
hadden afgewagt, om dezelve uit de hand te kopen, gelyk zy daarin ook geslaagd, 
en door de goede directie van J, VAN DUYFHUIS , Medelid dezes Gezelschaps, dit 
op zeer favorabele condhlën hadden geslooten voor ƒ 1800 : O : O," 

Direct werd een geldleening gesloten voor ƒ 25,000,— en er werden plannen 
gemaakt voor een verbouwing, waarbij genoemde DUYFHUIS het timmerwerk 
aannam, voor ƒ 7777 : O : O, terwijl een ander l id, A, HULST , het metselwerk 
aannam voor ƒ 7897,—, 

Het plan werd gekozen „dat 't groote gebouw in het Voorhout in zyn geheel 
hield en geschikt maakte, om er voor dh Gezelschap, door het afstaan van Zaaien 
tot het houden van voorleezingen, als andersints, voordeel mede te doen, wi j l 
dan het vervallen woonhuis en stahinge en koetshuis in de Hooge Nieuwstraat 
konde worden afgebroken, en de afbraak ten gelde gemaakt en daar ter plaatse 
een ruime gehoorzaal," In het gebouw zou tevens een Sociëteit komen voor de 
leden. 

Op 20 September 1805 werd hier de eerste vergadering gehouden en Dr, J , 
COVIJN TER BRUGGEN hield de rede bij deze eerste bijeenkomst in het nieuwe 
gebouw, waar Diligentia sindsdien gevestigd is gebleven. Er waren nu 242 
leden en er was nog een batig saldo in kas van ƒ 15,—, D h kwam ook omdat 
aangekocht was het beroemde Kabinet van Hoorns en Schulpen van wijlen 
Dr. CORNELIS VAN H O E Y geschat op een waarde van ƒ 3000,— van zijn weduwe 
SOPHIA V E L S E voor ƒ 1443 : 1 : O, terwijl ook enkele tegenvallers waren 
gebleken, bij de bouw. Besloten werd daarom de geldlening te vergroten tot 
ƒ 40.000,—. 

Men moet een grote bewondering koesteren voor de wijze mannen, die de 
toen nog jonge maatschappij geleid hebben, om in die moeilijke jaren zulke 
grootse plannen te maken en ze ook tot uitvoering te brengen! De Sociëteit 
zou wel „geschikt zijn ter lecture, doch zonder eenig spel". De eerste kastelein 
was CAREL BECK , de eerste bode in dit nieuwe huis SCHEFFER, 

Daarna werd aan de vergadering voorgedragen, dat „verschillende leden niet 
ongenegen zouden zijn om hun medeleden te vergasten op de vrugten van 
hunnen letterlievenden arbeid" en daarom werd de Dinsdag hiervoor bepaald, 
terwijl de naam een verandering onderging; Maatschappy voor Natuur- en 
Letterkutide ten zinspreuk voerende: Diligentia, in den Hage, „welke Zinspreuk 
Dihgentia omvangen in een krans van Klimop- en Laurier-bladeren, zinne
beelden van geduld en overwinning (als toepasselijk op de eerste stichting, die 
alleen door vlijt en geduld der Leden, zonder eenige ondersteuning van elders 
te ontvangen, van kleine beginzelen in weinig jaren tot dien niet te verwagten 
luyster is gerezen en thans derzelver vli j t bekroond mag zien door de vastheid, 
die zy heeft aangenomen, waardoor zy onwrikbaar blijven moet) door de Maat
schappij tot haar zegel zoude worden gebezigd, terwyl aan alle de Leden dus
danige bezegelde getuigschriften van hun Lidmaatschap zouden worden uit
gereikt," 

* Ik hoop, dat dit embleem binnenkort op het drukwerk van de Maatschappij, 
althans in het Jaarboek een plaats zal kunnen krijgen, terwijl ik het denkbeeld, 
dat de Maatschappij eens een eigen Erepenning zal kunnen uitreiken, voorzien 
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van dit embleem van 1805 en de „Muze" van Diligentia uit 1798, in over-

Tevenfterd aangenomen om „eene Commissie te benoemen ten einde 
Zijne Excellentie den Heer Raadpensionaris R, J. SCHIMHELPENNINCK eene 
opwagting te maken en dezelve het Buitengewoon honorau- Lidmaatschap 
dezer Maatschappij aan te bieden en tevens tot Beschermheer derzelve te ver-

^ ° O r 8 October 1805 berichtte deze commissie, „dat, gelyk het de persoon van 
SCHIMMELPENNINCK altyd aangenaam zoude zyn Medelid dezer Maatschappij 
te zyn. het ook den tegenwoordigen Raadpensionaris tot genoegen zoude ver
strekken, dezelve tot Beschermheer te wezen, terwyl hy zulks ook van zyne 
opvolgeren vertrouwde." Deze scheiding tusschen persoon en ambt had e e r f r 
resultaten dan men mocht verwachten: het volgend jaar toch legde hij het 
Beschermheerschap neer, doch bleef honorair hd. 

De nieuwe gehoorzaal werd op Vrijdag 25 October 1805 in gebruik genomen, 
het feest begon om 6 uren en werd besloten met een souper van de ledeti en 
hun dames. De predikant, het l id R. P. VAN DE K A S T E E L E , hield een rede, enkele 
leden hadden hun muziekinstrumenten meegebracht, OUWENALLER had twee 
gedichten vervaardigd, waarvan één ter begroeting van den Raadpensionaris 
en het ander op de inwijding van het nieuwe gebouw, kortom, het was een luistei-
rijk feest. Gelukkig heeft ALSCHE dh nog mee mogen maken maai- f e volgende 
dag werd hij op 37-iarige leeftijd door een beroerte getroffen (26 Octobei 1805). 
h I heeft nog kunnen zien, dat zijn Gezelschap 349 leden had een eigen huis, 
terwijl de hoogste regeringspersoon, als Beschermheer, het feest met vrouw 
en kinderen bijwoonde. 

Spoedig na het feest verliet OUWENALLER , die 12 jaren thesaurier was geweest, 
de stad en hij kreeg een zilveren inktstel met inscriptie, dat de M i j . ƒ 12 — kostte 
en werd honorair l id . • t 

In 1806 werd het Kabinet nog uhgebreid met een verzamehng mineralen, 
gekocht van TROOST , voor ƒ 600,—. , •„ . 

De zoons der leden en hun pupillen mochten ook verschillende vergadeimgen 
bijwonen, maar in December 1805 werd geklaagd over hun gedrag, een bewijs 
dat de jeugd van toen niet veel anders was dan die van heden! 

Op vooiltel van het l id JACOB DE GELDER werd in September 1806 een ms-
kmdii institmt ingesteld, waar den zoons der leden kennis der mathesis werd 
bijgebracht. Hi j was reeds een half jaar geleden belangeloos begonnen Zij 
ki4gen les in landmeten etc. en de meergevorderden in de begmselen der diffe
rentiaal- en integraal-rekening. Ongetwijfeld zijn deze lessen uitmuntend ge
weest. D E GELDER'S leerboeken hebben ook nu nog een zekere faam. 

In dezelfde vergadering werd meegedeeld, dat SCHIMMELPENNINCK een sub
sidie van / 3 5 0 0 , - had toegekend uh de „secrete kasse". Hiervoor werden o.a 
de kasten van wijlen ALSCHE aangekocht en de „inrigting der instrumentenzaal 
behoorlijk gemaakt." Maar was dit alles goed nieuws, er moest geklaagd woi-
den over de geringe opkomst in de Societeh. Men trachtte die meuw leven 
in te blazen door het schaak- en damspel toe te laten, terwijl de kastelem ƒ 1750,— 
jaargeld kreeg, waaruh hij ook vuur en hcht moest bekostigen. „ , 
' Besloten werd om bij „gepaste gelegenheid aan den Koning van Holland 

" i ) In 1944 is de Gedenkpenning door de Mij . ingesteld en voor de eerste maal uitgereikt 
aan den Secretaris E . HARDENBERG bij zijn 25-jarig jubileum (1 Apnl 1944). 
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het Beschermheerschap aan te bieden." Gelukkig is het niet «over gekomen 
LODEWIJK NAPOLEON vertrok vrij spoedig uh den Haag, hij h a r j c h al bemd 
verklaard het gebouw en de verzamehngen te bezichtigen 

Een poging om Dr. G A L L uit Weenen te laten komen'mislukte, maar het 
pleit voor het mitiatief der bestuurders, dat zij den beroemden hersSionder 
zoeker voor Dhigentia wilden laten optreden. neisenonder 

kend llnfTm ^A\^U^T' ^"itengewoon honorair l id , een toelage toege
kend van ƒ 6 0 0 , - , zodat het bestuur niet van schrielheid kan worden beticht' 
In die algemene vergadering deed men ook mededeling, dat de Flora Stava 
door de Regering aan Dihgentia was geschonken. De schrijver hfeiwan Prof 
JAN KOPS , was op 27 September l id geworden, de tekenaar was reeds I M Eerst 
in onze ,aren IS dit boek compleet geworden en in onze bibliotheek pi k n a Ie 
dekn, door de opvolgende regeringen aan ons geschonken. 

Daar Dinsdag en Vrijdag voor de leden teveel occupatie bleek, werd besloten 
s c h a f " ' -^rsaéeren, om beurten letterkunde en nÏÏu7weten 

ied^r"van ïïon" f '̂̂ ^ ^^^^^^^^'^ LODEWIJK NAPOLEON 20 aandelen 
ieder van ƒ 00,—, door het gouvernement genomen in de lening of negotiatie 
en geschenke, rnaar door de verplaatsing der residentie werd he^ledentTmei 

mTd V ' ' " ' ' " ' ^ ' ' ^ ' ^ L ^ ™ ^^^l^""dig onderwijzer der pages 
met den Koning mee verhuizen en spoedig werd zijn cursus gesloten. ^ 

De gevel moest m 1810 gedeeltelijk vernieuwd worden en men begon te klagen 
over vocht m de natuurhistorisclje verzameling (die voor een deel in kasSn on 

f u i r ; S o o " T ^ ^ ^^^^ geleend t wei 

s S ; m " - D T 

In 1811 namen onze voorouders een zeer revolutionair besluh, nl . om bü 

7:Z:ZïZ'tr''''T ^ ^ ' r vergadermgen'toe'te kten 
L Z T . ^ „sestien" meebrengen! Zij „moesten plaats nemen op dé 
galerij en men moest voor ydere dame 5^/, stuiver betalen." Dit werd echter 
onkiesch geacht en men mocht toen één of twee meebrengen en hTervoor p 
sloten?'"" Gedurende de voordracht werd de trap naar boven afge-

NZZIT^T"'' lokalen werden aangegaan met de M i j . tot 
Nut van het Algemeen, het Regtsgeleerd Museum, en het Genootschap Kunts-
hefde spaart geen Vl i j t , waardoor regelmatig ƒ 8 0 0 , - inkwam 

In deze tijd treden vooral op de voorgrond Prof. DE RIEMER , Dr. SANDER en 
de latere hoogleraar VAN SWINDEN . Deze laatste is de man, dié deel uitoaakte 

r P a r is D h ^^"^T ^^"h" '^ lengtemaat, de meter 
te Pan s. Direct werden dan ook een stel der „nieuwe Franse maten en ge
wigten aangekocht voor het kabinet. ^ 

E L I A S ANNE BORGER trad op een der avonden op met zijn gedicht „de Ri jn" 

S a ^ d r s r ^ l ^ v T ^ ' ^ iez^oldigingilSS-

secondf , t " ^ " " , " ! i ^ ^ ^ ^ J ' ' ^ mededeling gedaan van de aankoop van een staand 
seconde-uurwerk door VRIJTHOFF gemaakt; dit zal de merkwaardige klok zijm 
die nu nog m de bestuurskamer staat. ' ' 

De rente op de negotiatie werd verlaagd van 4% tot 2^/,%, later tot 2% en 
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daarna zelfs renteloos tot 1832, en geen uitloting werd gehouden, het aantal 
leden daalde tot 174. 

In de vergadering van December 1814 werd meegedeeld, dat „het bestuur 
zijn opwachting had gemaakt bij Zijne Koninklijke Hoogheid, den Souvereinen 
Vorst, bezield over de bevrijding van Nederland van vreemde overheersching" 
en men benoemde een commissie om aan W I L L E M I het beschermheerschap 
aan te bieden. Deze commissie was op 25 October 1814 ontvangen en Zijne 
Majesteit „verklaarde het protectoraat op zich te willen nemen en het gebouw 
eens te bezoeken". Sindsdien hebben alle regerende leden van het Oranjehuis 
dit protectoraat op zich willen nemen. Het laatst in 1935, zodat deze band 
steeds bleef bestaan 

Ongeveer in die tijd is ook aangekocht de draagbare barometer, die nu nog 
in de bestuurskamer prijkt. Men maakte een lijst in duplo van alle voorwerpen; 
één exemplaar is in ons bezit, het tweede berust in het Historisch Natuur
wetenschappelijk Museum te Leiden, De Burgemeester Mr, J, SLICHER , die 
zeer veel had gedaan voor Dihgentia, stierf, nog twee andere bestuurders 
gingen heen en het bestuur zat met een kas-tekort en betrekkelijk weinig be
langstelling der leden. 

Zo greep men de gelegenheid aan, om een drietal albino's, in Londen ge
boren, te vertonen, terwijl Prof. D E RIEMER hierbij een explicatie gaf, die 
„luide werd toegejuicht". 

Er kwam een nieuwe redactie der wetten tot stand, waarbij men o.a. wilde 
dat de dames, op afzonderlijke banken, in de zaal zouden mogen komen. Dit 
werd echter verworpen: de dames bleven op de galerij! (1816), 

In 1817 werden de PRINS VAN ORANJE en PRINS FREDERIK tot honorair l id 

benoemd en de gouverneur van Zuid Hohand het l id van de M i j , VAN DER 
DuYN VAN MAASDAM kreeg het recht naast het bestuur op de eerste bank plaats 
te nemen; later werd dit recht ook toegekend aan den Minister van onderwijs, 
het l id van de M i j , A, E, FALCK , Beiden aanvaardden het gaarne. 

Het boetestelsel werd ten dele afgeschaft op 17 October 1818, maar geheel 
durfde men het nog niet prijs te geven! Het 25-jarig feest werd even sober 
gevierd als wij dit het 150-jarig doen, nl, met een rede van den voorzitter: 
VAN DE KASTEELE, 

De nieuwe t i jd bracht nieuwe denkbeelden: de dames lieten weten, dat „zij 
op de gallerij goed gezeten waren en genoegzaam konden hooren, maar dat zij 
ook wat wilden aanschouwen". Een kleine commissie bracht rapport uit en „hoe
wel het enig timmerwerk vorderde", werd aan de schone sekse toegestaan om 
in het midden tegenover den spreker op de achterste rijen te zitten. Blijkbaar 
werd er dus toch een soort afscheiding aangebracht, 

In 1821 nemen de klachten toe over vocht in het museum, „waarin wonder
schone schatten bijeen gebracht zi jn". Ook de instrumenten hebben hiervan te 
lijden. Maar met een nieuwe vloer werd dit euvel verholpen. 

Het bestuur, wien geen moeite te veel was om den leden het beste aan te 
bieden, liet ook TOLLENS overkomen, die „een dichterlijk Tafereel las der Over
wintering op Nova Zembla", Het liet ook zijn gedachten gaan over een afdeling 
Muziek, maar achtte het ten slotte beter, dat er een afzonderlijke vereniging kwam. 

)̂ Deze uitspraak werd door een luid applaus van de aanwezigen onderstreept. Ieder be
greep direct, dat hiermee bedoeld was, dat H . M , KONINGIN WILHELMINA in 1935 het Be
schermvrouwschap heeft willen aanvaarden. 



12 

Toen ontwierp men het plan om van de Instrumentenzaal een Concertzaal 
te maken, onder voorwaarde, dat de benodigde gelden niet ten laste kwamen 
van de Maatschappij, terwijl de inkomsten wel hierdoor zouden vermeerderen. 
Commissarissen van het Concert kwamen tot overeenstemming met het Concert 
Harmonia en met het nieuw op te richten Concert in Dhigentia op 9 Augustus 
1821. Veel veranderde er blijkbaar niet aan de bouw, want de onkosten waren 
slechts gering. 

In de overeenkomst staat duidelijk: „tot de gehele aflossing der negotiatie 
van het Concert Dihgentia, blijven de fondsen van gemeld Concert, evenals 
deszelfs bestuur afgescheiden van de algemeene administratie der Maatschappij, 
Commissarissen van het Concert zullen desniettemin jaarlijks aan het bestuur 
overleggen de Rekening-Courant der afgeloopen Concerten en het overschie
tende batig saldo in de kas der M i j , storten," (29 Januari 1822), M , i , volgt hier
uit, dat de commissie voor de Concerten een min of meer zelfstandig onderdeel 
werd der M i j , 

De derde en laatste der oprichters, VAN BUREN , heeft deze nieuwe tak nog 
juist meegemaakt, hij stierf op 29 Junij 1822, 

Men was niet tevreden met de bestaande concertzaal en na enkele moehijk
heden kwam een nieuw voorstel (22 Mei 1823), Kort gezegd kwam het hierop 
neer: De Commissarissen van het Concert Diligentia nemen op zich de zaal te 
laten verbouwen, te witten en verven, van nieuwe banken etc. te voorzien en 
hiervoor kreeg de commissie het recht om de nieuwe groote zaal en de kleinere, 
bestaande, te gebruiken gedurende 20 jaren, terwijl de M i j , het recht behield 
om die voor eigen gebruik aan te wenden en hierbij de eerste keus der data 
had 1), 

Na afloop der 20 jaren (30 September 1843) bleef de zaal met ameublement 
het eigendom der M i j , De grote zaal was, wat thans de zitplaatsen in de zaal 
zijn; de kleine zaal, wat thans het toneel is. Het ontwerp is van architect D E 
V L E T T E R , de aannemers waren SCHROOT en WENNEKES , De onkosten werden 
begroot op ƒ 5000,—, doch dit geld bleek niet te vinden, tot de Burgemeesteren 
van den Haag het leenden tegen 5%, Reeds het eerste jaar bleken aflossing en 
rentebetaling moehijk, zodat het bestuur van Dhigentia een juist inzicht had 
betoond, zich buiten deze geldelijke zorgen te houden. 

Uit deze jaren is de oprichting van het Concert Diligentia zeker wel het 
belangrijkste. Ik mag nog even aanstippen, dat uit de nalatenschap van VAN 
BUREN een gouden kroontje is aangekocht voor demonstratie van de wet van 
Archimedes. Het berust nu, in bruikleen, in het Ned, Hist, Natuurw, Museum 
te Leiden, Ook het portret van den hoogleraar VAN SWINDEN , dat uit die jaren 
stamt, is nog aanwezig en wel in de bestuurskamer, In 1831 stierf Prof, D E 
RIEMER aan wien Dhigentia ook zeer veel verschuldigd is. De Secretaris G , W , 
VERWEY MEJAN legde in 1830 zijn taak neer en werd vervangen door Mr, A , G , 
C, ALSCHE , zoon van den stichter, zodat wij nu die vertrouwde naam weer 
dikwijls tegenkomen, 

In 1834 werd de toestand der M i j . bepaald nijpend: slechts 120 leden waren 
over, de Sociëteit werd opgeheven en op 29 Maart 1830 whde men al het Kabinet 
verkopen van Hoorns en Schulpen. Het zwaartepunt verplaatste zich naar de 
letterkunde, daar meer dan twee derde der lezingen hiervoor bedoeld waren. 

1) In de rede bij het lOO-jarig bestaan der Mij . wordt hiervan een verkeerde lezing gegeven. 
Zie voor beter: 100 jaar Concert Diligentia van Jhr. VAN BERESTEYN en de notulen der M i j . 
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Des te meer verwondering moet het baren dat op 28 Februari 1834 hiernaast 
nog een letterkundig genootschap werd opgericht, nl Oefening kweekt kennis i ) . 
Op 9 September 1839 werd aan dh genootschap voor het eerst een zaal verhuurd 
en sindsdien is Oefening steeds een onzer trouwste huurders geweest! 

Helaas werd in 1837 voorgesteld een aantal oude instrumenten te verkopen, 
ze waren te oud geworden en men zag het historisch belang er niet van in. 
Men kan niet anders dan dh besluit betreuren: een collectie instrumenten in 
die t i jd bijeengebracht, verschilde niet erg veel van die van MUSSCHENBROEK 
en 's GRAVENSANDE en men zou nu dolgraag zulk een vohedige collectie be
zitten. 

In de vergadering van 31 Januari 1837 werd een beshssing genomen, die 
onverwachte gevolgen zou hebben, want toen werd I . H . NOHR aangesteld als 
amanuensis. Toen spoedig hierna een firma een aanbieding deed voor „Gaz"-
verhchting, bood NOHR aan dh zelf lager aan te nemen en hoewel dk vele 
moehijkheden meebracht en de KONING er zelfs bij te pas moest komen, daar 
Mr . BAUD , l id van de M i j . , gevaar vreesde voor het gebouw van het Ministerie 
van Marine, kreeg de M i j . haar nieuwe verhchting: een oliepitje zou 3 ct kosten, 
een gaspk iVa ct; deze verbetering, die natuurlijk duurder uitkwam dan ge
raamd was, zou zich dus zelf betalen! 

Met het Casino en met de M i j . tot Nut van 't Algemeen komen nieuwe vaste 
contracten tot stand en men gaat zelfs ertoe over om voor een belangrijk bedrag 
aan nieuwe toestellen aan te schaffen (voor de lessen van G . SIMONS). 

Men mag vragen waarom de letterkundige avonden van Oefening zoveel 
meer belangstelling trokken dan die van Dihgentia en wellicht kan de oplossing 
hierin hggen, dat na de avonden van Oefening wel gedanst werd. Onze Kaste-
leinesse werd hierover gekapitteld. Zelfs werd nog in het gedenkboek van 
Oefening ontkend, dat hier een patertje langs de kant gehouden zou zijn, doch 
de notulen van de M i j . zijn volkomen duidelijk over dh laakbare fek, dat men 
een eeuw later nog wilde ontkennen ^). 

De M i j . heeft met al haar goede hoedanigheden nook geleerd om goed feest 
te vieren en het is bedroevend dat ook ons 150-jarig bestaan weer zo kalm gevierd 
moet worden! 

Op 31 Julij 1840 werd Dr. J. H . M U L L E R secretaris, hij bleef dit tot 1885! 
In de notulen is een gaping van 20 December 1840—29 October 1847 en zo 

moeten wij enkele gegevens halen uit het boekje van VAN BERESTEYN over 
100 jaar Concert Dihgentia en het gedenkboek van MARGADANT over 100 jaar 
Oefening. Bovendien is er de rede, door mijn voorganger R . A. W . SLUITER 
uitgesproken bij het 100-jarig bestaan in 1893. 

Ik ondeen hieraan, dat op 13 September 1843 het 50-jarig bestaan der Maat
schappij gevierd werd in een feestelijke bijeenkomst, waarin de jonge ALSCHE 
het woord voerde over: „hoe zuivere smaak doorgaans een waarborg van be
stendigheid is", in tegenwoordigheid van den KONING, W I L L E M DE TWEEDE , en 
der Ereleden, onder wien Z . K . H . D E PRINS VAN ORANJE. Na afloop hiervan 
werd een feestzang voorgedragen door den Heer E. M . CALISCH Zie tegen
over blz. 1. 

1) Zie het mooie gedenkboek door MARGADANT geschreven. 
2) De Secretaris MARGADANT heeft in een jaarverslag na het Gedenkboek verschenen ook 

het feit toegegeven, dat toen zoveel opschudding had gewekt. Deze „vete" is dus uit de 

wereld! 
Na het bombardement van 3 Maart 1945 tijdelijk in Dihgentia wonend, vond ik bij een 
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Di t alles hielp met om de belangstelling op peh te houden, het ledental daalde 
m 1853 tot ongeveer 100. Toch verhinderde deze achteruitgang niet, dat het 
bestuur actief bleef, zo trad op 11 en 12 December 1847 een buitenlander op, 
nl. Prof. JOHNSTON uh Edinburg. 

In 1851 kwam een contact tot stand met het Instituut voor Ingenieurs 
waarmee men later zo goed zou samenwerken, terwijl in 1850 weer eens gespro
ken werdt over een verbouwing. Een lector, DONNADIEU werd benoemd om 
lessen te geven m de Natuurkunde, wat ƒ 4 0 0 , - kostte en geen nieuwe toevloed 
van leden gaf, waarom men er weer mee ophield. 

In 1853 wordt aan ALSCHE Jr. opgedragen met de muziekverenigingen tot 
een accoord te komen, d.w.z, met het Concert Dhigentia en met de M i j , tot 

zwerftocht op de zolders een aantal gedrukte jaarverslagen loopende over die jaren. Het vol
gende IS eraan ontleend: 

In het jaarverslag, uitgebracht op 6 November 1840, wordt mededeling gedaan, dat een 
doorlopend^ contract van verhuring is gesloten met het muzijkgezelschap; „Liefde tot de 
Toonkunst . De jaarverslagen, uitgebracht 12 November 1841, 11 November 1842,28 October 
IÖ4J, bevatten geen belangrijk nieuws. 

Teruggevonden werd: Toast bij de aanbieding van het Gedenfachrift: Diligentia, den 
13 September 1843 uitgebragt door Jhr. Mr. H , I , CAAN en het feestschrift. 

Het yijftig-jarig bestaan der Maatschappij Diligentia, gevierd op 13 September 1843. Dit 
boekje bevat de tekst van ALSCHE'S ï ede en de feestzang van CALISCH. 

ALSCHE deed uitkomen, dat in de tijden van politieke beroeringen, zoals 1793, „een onzijdig 
veld open ag, waarop men zich vrij begeven kon, zonder gevaarlijke hartstochten te doen 
onhvaken, n.l. het onderzoek der natuur. Hij schrijft haar ontstaan in die tijd toe aan dit 
objecneve karakter. Treffend is zijn uitspraak; „ D e stichting heeft zich staande gehouden 
gedurende eene halve eeuw, eene halve eeuw, waarin meer werd afgebroken en ter néér ge
worpen, dan m honderden van jaren gesticht was; zij heeft zich staande gehouden, als een goed 
gedenkteeken, dat te midden van puin en bouwvallen is opgerezen." 

Deze woorden zouden, met nog meer recht, bij het 150-jarig bestaan, uitgesproken kunnen 

. - i " tf^lTTIff geschiedenis van Europa en van Diligentia gedurende het 
tijdvak 1793—1843 door. 

Het eerste couplet luidt: 

Festonnen en bloemen versieren deez' wanden, 
Blijmoedige scharen zijn zamen gevloeid; 
Behaag'lijke offers der Muzen ontbranden. 
Het oog is betooverd, de boezem ontgloeid. 
Harmonische klanken, welsprekende woorden 
Bezielen het harte, verheffen den geest, 
Verkondigen luid in wegsleep'de akkoorden: 
„ D e tempel der Wijsheid en Kennis viert feest." 

In zijn laatste vers ziet hij met zijn geestesoog het eeuwfeest: 
Ja, 't is of hier weêr sieraden blinken, 
Of dit gewelf opnieuw van vreugde ruischt, 
Weêr woord en lied en harmonijen klinken, 
Weêr 't bloed versneld door dank'bre harten bruist. 
Op vleugelen der hoop daarheen gedragen. 
Onthullen wij der toekomst verre nacht, 
Zien 't eind der eeuw voor deze stichting dagen 
E n groeten hier 't feestvierend nageslacht. 

Het 150-jarig bestaan werd niet zo luisterrijk gevierd als onze voorgangers zich dit droom
den, laten wij alle hoop uitspreken, dat het tweede eeuwfeest zo zal zijn, en, dat de regerende 
Oranjevorst of -vorstin dit feest zal willen bijwonen. 
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bevordering van Toonkunst, en zo kwam het plan om van de beide zalen één 
te maken tot stand. Van de oude Negotiatie stond nog ƒ 10.000,— uit, men sloot 
een nieuwe lening van ƒ 20.000,— erbij en de oude werd tegen 75% ingewis
seld. Voor ƒ9 ,801,— werd het werk aangenomen en men besteedde veel aan
dacht aan de banken en het „ornament, waaruit de ijzeren balustrade zal be
staan" en waarmee men het nageslacht heeft opgescheept! Een Koninklijke loge 
werd gebouwd met rood fluweel bekleed en hiervoor 4 grote en 4 kleine stoelen 
gekocht tegen ƒ 2 5 , — en ƒ 14,— per stuk. 

Deze Hofloge was geen succes, want KONINGIN SOPHIE weigerde (1860) erin 
te zitten. Zij had veel last van enkele gasvlammen. Deze werden toen gedoofd 
en hoewel dit een betuiging van dank inbracht (3 Mei 1861), veranderde het 
niets aan haar voornemen om daar niet te zitten. De hofloge, die midden onder 
de galerij was gezet, werd weggebroken en twee nieuwe pilaren voor de steun 
neergezet. 

De voorste rijen banken werden opgeruimd en daar de stoelen voor het hof 
geplaatst. 

De architect D E V L E T T E R maakte spoed, want op 4 November 1853 werd de 
nieuwe zaal in gebruik genomen. Het Genootschap bestond toen dus 60 jaren, 
maar hiervan wordt geen melding gemaakt. Men mag wel van geluk spreken, 
dat deze zaal, door samenvoeging van twee andere ontstaan, zulk een goed 
acoustisch effect heeft, dat beroemde kunstenaars het een genot vinden hier te 
spelen. 

Nu de zaal verbeterd was, moest ook het meubhair en het dak herzien en 
zelfs de nieuwe gasverlichting, zodat er nog een ƒ 2000,— onkosten bijkwamen. 
Het ledental daalde ondertussen tot 96 en in 1856 zelfs tot 83 en in 1859 kwam 
het laagste getal dat de M i j , ooit gehad heeft, nl, 70! 

De muur tussen de zaal en het gebouw van de Marine begon te werken en 
men moest de trekstangen aanbrengen, die nu nog door de zaal lopen. De ver
houding met Oefening bleef goed, maar de eigen lezingen over letterkunde 
trokken weinig publiek en op 7 October 1859 werd besloten om alleen Vrijdags 
te vergaderen en alleen natuurkundige voordrachten te organiseren, waarvoor 
vaderlandse geleerden zouden worden uitgenodigd. Het spreekt van zelf dat 
de Wetten weer veranderd moesten wprden, de naam: Maatschappij voor 
Natuurkunde werd ingevoerd en een vaste voorzitter benoemd, nl, Dr, A, 
VROLIJK , Mi jn voorganger SLUITER meende, dat hij ook de drijvende kracht was 
bij deze reorganisatie, maar uit de notulen krijgt men de indruk, dat de secretaris 
Dr, M U L L E R aan de touwtjes trok. Het boetestelsel werd nu definitief opgeheven. 
Aan het einde van het jaar, waarin men een aantal zeer goede sprekers had 
laten optreden (bv, J , v, D, HOEVEN uit Leiden en BUYS BALLOT uit Utrecht) 
was het aantal leden gestegen tot 168, een bewijs dat men goed gezien had! 
KONING W I L L E M I I I werd in 1859 Beschermheer, de PRINS VAN ORANJE en 

Z.H. DE HERTOG BERNHARD VAN SAXEN-WEIMAR , Ereleden 

In 1860 kon men meedelen, dat het bovenhuis tegen Mei verhuurd was aan 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, terwijl de KONING ƒ 5 0 0 ,— schonk 

)̂ De laatstgenoemde bezocht volgens het jaarverslag, uitgebracht op 26 October 1860, 
meest al de bijeenkomsten van de Maatschappij, In de Naamlijst der leden staan in 1860: 
Beschermheer: Z . M . KONING WILLEM I I I . Eereleden: Z . K . H . D E PEINS VAN ORANJE, Z . K . H . 
PRINS HENDRIK, Z . K . H . PEINS FREDERIK, Z . H , D E HERTOG BERNHARD VAN SAXEN-WEIMAR-
EISENACH, 
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voor uitbreiding van het Kabinet. De band met het Instituut zou tot 1922 blijven 
bestaan. Met Oefening werd overeengekomen, dat de Bestuursleden steeds wel
kom zouden zijn op de vergaderingen van beide verenigingen, Zulks is zo gebleven. 

Z , K , H . PRINS FREDERIK gaf (15 Januari 1862) ƒ200,— voor het Physisch 
Kabinet, waarvoor een Rhumkorf werd aangeschaft, terwijl op 4 Apri l 1863 
de Heer ALSCHE voorstelt om niet meer na ieder concert alle banken er uit te 
slepen, maar de spreker in het midden der zaal te zetten, tegenover de hofloge. 
Men krijgt de indruk, dat de M i j , voor haar voordrachten al de tien jaren de 
toestand had gelaten bij haar lezingen, alsof er maar één zaal was, nl. de grote. 
Hier had men vroeger het orchestpodium naar de zijde van de Nieuwstraat. 
Deze „nieuwigheid" viel blijkbaar in de smaak, want het aantal leden nam spoe
dig toe en bereikte in 1877 het respectabele aantal van 276, 

Wij moeten hier een vrij grote sprong maken, want de notulen breken in 
October 1867 af en worden eerst in 1877 weer vervolgd. Dit is erg jammer, 
want in die t i jd valt de oprichting van het Gebouw van Kunsten en Weten
schappen en VAN BERESTEYN vermeldt in zijn boekje over het Concert Dihgentia 
hoe èn Toonkunst èn het Concert Dhigentia reeds in 1874 trachtten hun con
certen hierheen te verplaatsen. Zo raakten wij twee trouwe huurders kwijt i ) . 

Een tweede feit waarvan wij de oorsprong niet in de notulen kunnen nagaan 
is het verschijnen van de gedrukte verslagen, 

In 1872 komt de Heer P, A, HAAXMAN Jr,, verslaggever bij het Dagblad van 
Zuid Holland, op de gedachte om verslagen van de in Dhigentia gehouden 
lezingen te maken en deze aan het einde van het jaar te bundelen. Zij verschenen 
bij H , C, SUSAN, De Secretaris Dr. G, H , M U L L E R leidde deze beknopte ver-
Zameling in. Weinig zal de Heer HAAXMAN gedacht hebben, dat hij 50 jaren lang 
deze uitgave zou verzorgen en in die t i jd meer dan 600 voordrachten „verslaan". 
Het eerste jaarboekje was een prachtig geschenk op de 80ste verjaardag der 
Maatschappij, Maar nergens is vermeld, dat dit feit is herdacht. 

)̂ Bij de op blz, 14 gemelde vondst behoren ook de gedrukte „Extractes", uit het register 
der notulen, over de jaren 1867—1870, 

In het Verslag uitgebracht 28 October 1870 lezen wij: dat de Heer J , Z, BARNET in over
weging gaf „de oprigting eener Bibliotheek van Natuurkundige werken", terwijl door den 
Heer S, J , DE VLETTER „de wensch werd geuit, dat bij gemis van een geschikt gebouw in de 
Residentie tot het geven van concerten, daartoe op nieuw pogingen dezer zijde mogten worden 
aangewend". 

Hierop werd geantwoord; „dat het Bestuur der Mij , Diligentia de residentie zeer gaarne 
in het bezit Zal zien van eene ruimere concertzaal, meer evenredig aan de behoefte der tegen
woordige bevolking, terwijl het zeer verlangt die gelegenheid te gebruiken om de groote zaal 
van Diligentia beter voor voorlezingen en in het bijzonder voor Natuurkundige Voordrachten 
in te rigten, dan nu bij hare tweeslagtige bestemming mogelijk is . . . , maar het vreemd aan 
zijne bemoeijingen rekent, om zich met het tot stand brengen eener nieuwe concertzaal en 
aanhoorigheden in te laten". 

Reeds het volgend jaar schemert de zorg voor de geldelijke toestand in verband met deze 
plannen door, want den Heer BARNET wordt nu geantwoord, dat „bij de waarschijnlijkheid 
dat 's Gravenhage eindelijk in het bezit van een ruime concertzaal zal komen, hierdoor be
langrijke veranderingen in den inwendigen toestand van de Maatschappij kunnen geboren 
worden". 

Voor Kamermuziek bleef Diligentia de zaal bij uitstek door de prachtige acoustiek, de 
grotere Orchesten verlieten de zaal spoedig nadat het Gebouw voltooid was. 

Het voorstel van BARNET kwam in wat gewijzigde vorm in 1878 weer naar voren, door het 
initiatief van BLEEKRODE. 
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Aan het einde van zijn loopbaan als „verslaggever van Diligentia" maakte 
HAAXMAN nog een register op de 50 bundels voordrachten, welk boekje in de 
bibliotheek van Dhigentia aanwezig is^). 

In de eerste jaargang vindt men o.a. een voordracht van Dr. MOUTON over 
het netelige onderwerp van de „afstamming van den Mensch". HAAXMAN 
begon met te zeggen; „dat de voordracht zeer veel genot verschafte, om ronduit 
te spreken, meer dan wij van deze natuurkundige soriée verwacht hadden." 
Zo zien wij tevens steeds een oordeel over deze voordrachten. 

De Heer HAAXMAN vertelde mij later dikwijls, dat hij de voordracht in dat 
zelfde jaar van HUGO DE VRIES ZO mooi had gevonden en hij voegde er met 
enige trots bij , dat hij in dezen jeugdigen phü. doctorandus iets bijzonders had 
gezien. Inderdaad zwaaide hij hem veel lof toe. 

Het volgend jaar gaf D E VRIES een voordracht over de bestuiving der bloemen 
en HAAXMAN schetste hem toen als een veelbelovenden geleerde! 

Onder de bestuursleden treffen wij aan Prof. BOSSCHA en Prof. GROTHE, 
terwijl wij onder de sprekers herhaalde malen de naam ontmoeten van Dr. L . 
BLEEKRODE , leraar hier ter stede en een befaamd man op het gebied der natuur
kundige voordrachten met proeven, wiens roem in 1912 nog voortleefde. 

SELENKA was onder de sprekers en in het algemeen krijgt men de indruk, 
dat gestreefd werd steeds de beste mannen te vinden. 

In die jaren worden bestuursleden o.a. Dr. H . C . VAN C A P E L L E en Overste 
SLUITER . Men was bedachtzaam; de waterleiding is hier van 1872—74 aange
legd en in November 1877 werd die voor het gebouw aangevraagd. In dat 
jaar werd ook een voordracht gehouden over electrische verlichting, maar het 
zou nog jaren duren voor men daar toe overging. 

Op een ander punt was men voortvarender, want in October 1878, dus toen 
de M i j . 85 jaar oud was, deed BLEEKRODE het voorstel een leesgezelschap op te 
richten, wat direct geschiedde en ongeveer als thans was ingericht. De Heer 
STARING , die 32 jaar bestuurder is geweest, werd voorzitter. De M i j . kreeg aan 
het einde van het jaar de gebonden boeken, en gaf hiervoor een subsidie ten 
bedrage der contributies van de leden der portefeuille. Na 65 jaren is dh nog 
het geval. Ook wilde men toen uitvoeriger cursussen hebben over één onder
werp, doch dit ging niet door. Wel was men zo revolutionair om de oproepen 
voor de vergaderingen in het vervolg per post te willen verzenden; tot die t i jd 
waren ze als van ouds door de bode rondgebracht. De postverzending werd 
trouwens ook alleen aangenomen voor de buitenwijken. 

Als bezwaar voor de cursussen was genoemd, dat men niet aan iemand kon 
vragen om het gratis te doen, een aanwijzing, dat de sprekers niet meer kregen dan 
hun reis- en verblijfkosten. Men besluh nu ƒ30,— honorarium te geven. Later 
werd dh bedrag verhoogd tot ƒ 75,—, maar toen verviel het gebruikelijke souper. 

Een enkele opmerking mag uit die jaren nog aan de vergetelheid ontrukt 
worden; 31 Maart 1879 verklaarde Prof. BOSSCHA, dat de „toestehen van den 
overleden bestuurder Mr . P. ELIAS buitengewoon geniaal waren op het gebied 
van den electrischen stroom. Reeds 30 jaar voor GRAMME had hij dezelfde con
structie gegeven". Het is jammer, dat door het gemis aan historische piëteit 
der latere bestuurders deze merkwaardige toestellen zijn verdwenen. 

1) De Mij . bezit een volledig exemplaar, persoonlijk heb ik op aucties alle delen kunnen 
kopen. Deze reeks is aan het Gemeente-archief aangeboden, terwijl de Mij . de nieuwe 
serie heeft gegeven. 
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In 1881 wordt, na gevraagde en verkregen toestemming der Assurantie M i j , , 
een aansluiting verkregen met het telefoonnet, zodat men hierin met de t i jd 
meeging. 

Er is nu weer een gaping in de notulen van 27 October 1881—-October 1885, 
het jaar waarin Dr, COOLHAAS als secretaris .optrad, maar wel zijn er de verslagen 
van HAAXMAN, 

In 1881 trad voor het eerst voor Düigentia op Prof, Dr, H , A, LORENTZ , ter
wij l in 1882 BEYERINCK over zijn gallenstudies sprak. Men nodigde dus wel de 
allerbesten uit, 

In 1884 werd, op verzoek van het Instituut van Ingenieurs, het grote boven
licht aangebracht. De onkosten werden ten dele gedekt doordat de huur een 
beetje verhoogd werd. Het Instituut vergaderde vooral overdag. 

In 1887 kwam er een nooduhgang naar de Nieuwstraat, al was er reeds lang 
een deur, waardoor o.a. het Hof binnenkwam bij de Concerten. 

In 1885 moest de dood bekend worden gemaakt van Mr, A . G, C, ALSCHE, 
zodat vader en zoon, zij het met een interregnum, samen 92 jaren deel hebben 
genomen aan de leiding der M i j , 

In die t i jd werd tot amanuensis benoemd GERRITSEN , die zijn zaak tot Sep
tember 1931 zou vervullen en toen gepensioneerd werd, en opgevolgd werd 
door den Heer HAAS , die nu deze taak zo uitstekend volbrengt. 

Heel goed ging het ons Gezelschap toen niet, want er wordt ernstig over 
gedacht het gebouw te verkopen (September 1886) en het aantal leden daalde 
tot 158 in 1889, 

Wel bleef het opmerkelijk, dat wie eenmaal in de ban der M i j , betrokken 
was er meest ook in bleef; de concierge HOOGENSTRAATEN bv, ging eerst heen 
na 33 jaren dienst (1891). Toen kwam de Heer VAN O L P H E N , 

Zo naderde het 100-jarig bestaan, met slechts 148 leden; de Koninklijke 
Beschermheer en de vorstehjke Ereleden waren kort te voren overleden. Veel 
glorie was er dus niet. Overste SLUITER hield een rede over de historie van het 
Gezelschap, Dr. GROENMAN gaf een korte schets over de vooruitgang der Natuur
kunde in die eeuw en Jhr. Dr, EVERTS gaf een overzicht over de ontwikkeling 
der Nat, Historie in die t i jd . Deze voordrachten zijn in extenso afgedrukt in 
het jaarboek voor 1893, De uitgave hiervan was een particulier iets van den 
Heer HAAXMAN, die een bepaald aantal exemplaren verkocht aan de M i j , In 
1891—92 werd van uitgever veranderd en trad als zodanig op de firma W, P , 
VAN STOCKUM, die sindsdien onze uitgever is gebleven, dus gedurende meer 
dan 50 jaren! 

SLUITER hoopte, dat „het jongere geslacht door beter natuurkundig onderwijs 
meer belangstehing voor de M i j , zou tonen" en inderdaad is het aantal leden 
kort daarna weer gestegen. Men schatte toen het gebouw, inclusief het instru
mentarium plus bibliotheek, op ƒ 51,000,—, er was een kapitaaltje van ƒ 3,300,—, 
doch de oude negotiatie was nog niet verdwenen (32 aandelen van ƒ 200,— en 
11 van ƒ 100,—, terwijl nog 8 vroeger uitgelote a ƒ 100,— niet waren opgeëist, 
totaal dus ƒ8,300,—). 

Men begreep de zaal iets te moeten moderniseren en er werden voor het 
eerst 220 stoelen aangeschaft en in het jaar daarna weer 100; tot die t i jd zat 
men aheen op banken. Toen ik in 1912 hd werd, waren er nog enkele, vooral 
in de achterste rijen en op de galerij. Er zijn dan ook ongeveer 600 plaatsen in 
de zaal, zodat toen slechts de helft vernieuwd werd. 

De Heer HAAXMAN drong in 1896 sterk aan op electrische verlichting en het 
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jaar daarna wordt het voorstel aangenomen, nadat een commissie er rapport 
over had uitgebracht, Dit was wel zeer actief, want de Gemeente voorzag het 
in 1907 gebouwde nieuwe Gymnasium nog van gaspijpen, waarlangs een ge
leidingsdraad voor electriciteit werd gelegd, 

In 1898 begon het bestuurslid E , K , G, ROSE aan te dringen op het geven 
van meer uitvoerige cursussen en hij bood aan de grotere onkosten zelf te dragen. 
Het bestuur ging met dit genereuze aanbod accoord en zo kwam de eerste cursus 
tot stand, waarvoor uitgenodigd werd Prof, HUGO DE VRIES (verslag 1898—99), 
In de loop der jaren vormde zich om hem heen een geheel eigen publiek en het 
waren, naar de verslagen van HAAXMAN te oordelen, idealen van populair 
wetenschappelijke voordrachten! Totaal trad h i j , als ik goed telde, 154 mid
dagen en avonden voor Diligentia op en sloeg daarmee ahe andere sprekers verre. 

Bij zijn 25-jarig hoogleraarsjubileum werd hem een brief met gelukwensen 
toegezonden. Ik weet niet of D E VRIES zich wel bewust is geweest, wat dit wel 
betekende, maar de volgende anecdote mag U dit verduidelijken. Toen ik nog 
kort in het bestuur was (1927) werd één der bestuursleden 70 jaar. Ik vroeg 
den secretaris of het bestuur er bloemen heenzond en of wij moesten gaan ge
lukwensen. Ik kreeg hierop ten antwoord, dat enkele jaren geleden een bestuurs
lid 80 jaar was geworden en de voorzitter toen gezegd had, „dat er wel een kaartje 
heengezonden moest worden!" 

ROSE was in die jaren de drijvende kracht. Op zijn voorstel werd er een directe 
met glas overdekte toegang gemaakt van de voordeur naar de grote zaal, die 
vroeger alleen bereikbaar was door de vestiaire en de bestuurskamer. Een 
hypotheeklening werd gesloten, groot ƒ 15,000,̂ —• en hiermee tevens de oude 
schuld afgedaan (27 October 1899), 

De vergadering van 3 October 1902 was ook belangrijk want de weduwe 
V A N OLPHEN (die sinds 29 October 1897 haar man was opgevolgd), vroeg of 
haar zoon WIERINGA niet concierge kon worden van de M i j , Sindsdien is de 
familie WIERINGA aan onze M i j . verbonden en gedurende een tijdperk van meer 
dan 40 jaren hebben wij lief en leed samen gedeeld. Ieder weet hoeveel goeds 
er uit gaat voor de belangen van het publiek en dus voor de M i j , van de zorgen 
van den heer en mevrouw WIERINGA (die in 1908 haar intrede deed) en hun 
dochters en wij hopen allen, dat deze band met de familie nog vele jaren be
houden mag blijven! Tellen wij de periode VAN OLPHEN mee, dan zijn de M i j , 
en de famihe al sinds 1891 met elkaar verbonden, dus nu 52 jaren! ̂ ) 

* De fraaie bloemen ons hedenavond geschonken worden door het bestuur 
beschouwd als teken van de uitnemende verstandhouding! * 

In 1903 biedt de Heer ROSE aan in de zaal een estrade te maken (bedoeld is 
het hellend vlak waarop de rijen der stoelen staan). Als het niet beviel zou deze 
worden opgeruimd en hij zou dan de kosten betalen. Men neemt het aan, 
het beviel en zo bleef de estrade behouden. 

Op verzoek van Hare Majesteit de KONINGIN-MOEDER moest een loge worden 
gebouwd, op te slaan als Zij Diligentia wilde bezoeken. Veel gebruik is er niet 
van gemaakt, want KONINGIN EMMA zat liever voor in de zaal. Met hofloges 
was Diligentia niet gelukkig. 

Nog was ROSE niet tevreden, want hij kondigt aan, dat hij voorstellen zal 
indienen voor een centrale verwarming! Ook wilde hij met een geruisloze 

)̂ Na de dood van den Heer WIERINGA is Mej. A . WIERINGA als opvolgster benoemd in 
de bestuursvergadering van 7 Mei 1945, als derde geslacht in de familie-reeks! 
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electromotor de vemilatie van de zaal verbeteren! In 1905 werd de schuwlelijke 
tamboer voor de ingang gezet. Ik hoop dit „zaadbakje" nog eens te zien verdwijnen. 

Een beetje pijnlijk doet het aan, in de notulen van 17 Juni 1904 te lezen; „men 
besluit enige rommel te verkopen!" Dat waren voorwerpen uit het kabinet, 
de rechtmatige trots onzer voorouders! 

In 1905 wordt voorgesteld de verzameling mineralen en fossielen te schenken 
aan Teyler's genootschap, maar men besluh het volgend jaar, die rond te delen 
aan verschhlende scholen, zodat nu de cohecdes geheel verstrooid zijn (deels 
op de H.B.S.-Stadhouderslaan, deels op het Stedelijk Gymnasium, deels in 
het Museum voor het Onderwijs, de mooiste kast in het Gemeentemuseum, 
de catalogus te Leiden). Vele natuurkundige instrumenten gingen naar de H.B.S. 
aan het Bleyenburg, later in de van den Boschstraat, zodat de collectie geheel 
uiteengerukt werd. 

In 1914 kon de secretaris meedelen, dat er 259 leden waren en de gehele 
hypothecahe schuld was afgelost, na ruim 120 jaren van het bestaan! 

Enkele buitenlanders kwamen ook spreken, zo op 27 September 1907 Prof. 
RUDOLF uit Straatsburg, doch dit bleef tot in onze dagen een uitzondering. 

In 1906 bood ROSE aan zelf de gehele centrale verwarming te betalen; men 
huldigde zijn edelmoedigheid, doch verwierp zijn voorstel met 6 tegen 1 stem. 
In 1926 was het bestuur vooruitstrevender! 

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs stelde voor het gebouw alleen aan 
hem te verhuren, doch dit werd verworpen; wel werden meer lokalen aan hem 
verhuurd en werd in 1908 wederom een gedeelte van de collecties weggedaan. 
Men is dan blij „de rommel kwijt te z i jn" . Merkwaardig en voor mij onbegrijpe
li jk is, dat men HUGO DE VRIES geen Erelid heeft gemaakt, dat men Dr, COOL
HAAS eerst 15 jaren nadat hij secretaris was geworden tot bestuurslid benoemde 
en, wat wellicht het ergste is, dat men KONINGIN EMMA , die zoveel blijken van 
belangstehing gaf in het leven van de M i j . , en die dikwijls zelf kwam en anders 
een Kamerheer zond, die haar uitvoerig verslag moest doen, nooit het Be
schermvrouwschap heeft aangeboden! In 1913 begon Z i j , geheel uit eigener 
beweging, verschillende voordrachten bij te wonen (als eerste die van OOSTINGH 
over „Draadlooze telegraphic") en sedert dat jaar bezocht Zij geregeld ieder 
jaar enkele der voordrachten, tot vlak voor haar dood. Met de sprekers en met 
de bestuursleden onderhield Zij zich dan op de minzaamste wijze. 

Het bestuur was in die jaren wel uiterst conservatief en ROSE vermocht niet 
altijd tegen de stroom op te roeien. 

In 1915 werd tot bode aangesteld JACOBUS BUYS , onder de naam van Koos 
al spoedig een echt populaire figuur in den Haag. Bij zijn dood in 1935, kwamen 
van tal van beroemde kunstenaars betuigingen van rouwbeklag in. 

In 1917 wordt besloten tot het verwijderen van de laatste banken uh de zaal, 
maar in Aprh 1918 wordt meegedeeld, dat het nu te duur zou zijn om stoelen 
aan te schaffen, zodat de strijd tussen bank en stoel nog wat zou duren! 

De bloeiende finantiële toestand blijkt uit het feit, dat de eerste subsidie, nl . 
ƒ 100,— aan de Volksuniversiteit wordt toegekend. Di t was dus nog juist vóór 
de M i j . de 125-jarige leeftijd had bereikt. D h feest zelve werd wel heel sober 
herdacht; „de voorzitter herdenkt", volgens het jaarverslag, „in eenige welge
kozen woorden het 125-jarig bestaan en namens de leden sluit de Heer HAAXMAN 
zich hierbij aan". Dat was alles. 

Met ingang van 1 Aprh 1919 bedankte Dr. COOLHAAS als secretaris en trad 
als zodanig op de Heer E. F. HARDENBERG, die ook nu nog in functie is en het 
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naar ik hoop, nog jaren zal blijven, In de laatste eeuw had de M i j , dus slechts 
drie secretarissen. 

Met de cursus van ons bestuurslid Dr, A . H , BORGESIUS, een man aan wiens 
inzicht Diligentia zeer veel te danken heeft, begon een tweede serie dieper-
gaande cursussen, die nog opgenomen werden achter in de jaarboeken door 
HAAXMAN verzorgd (1918—'19). In de laatste van die reeks, het 50ste jaarboek 
(1921—'22) vinden wij o.a, een voordracht van Prof. BARGER, den Nederlander, 
die professor werd in Edinburg, 

Tot nu toe bleven buitenlanders schaars als sprekers, doch als de ontwikke
ling der M i j , gaat, zoals ik mij die denk, dan zuhen in de toekomst meer be
roemde buitenlanders, naar ik hoop ook Nobelprijsdragers, uitgenodigd wor
den om voor ons gezelschap op te treden. De Nederlandse dragers van deze 
hoogste wetenschappelijke onderscheiding hebben zich in het algemeen bereid-
wilhg getoond aan onze roepstem gehoor te geven, ook als zi j , gelijk D E B Y E , 
gewoonlijk in het buitenland verblijf hielden. Vooral door middel van de inter
academiale voordrachten voor studenten, zal het m,i, mogelijk zijn om zeer 
bekende buitenlanders te doen optreden. Wie zich herinnert welk een indruk 
het bv, maakte dat DRIESCH voor ons optrad, zal inzien, dat zulke voordrachten 
door onze leden op hoge prijs worden gesteld. Uiteraard zal hierbij het oog 
ook moeten worden gericht op de geleerden in ons broederland België, 

In 1923 begon de M i j , zelf haar jaarboeken uit te geven, met autoreferaten 
der sprekers. Zij kregen nu voor hun spreekbeurt ƒ 100,—• en ƒ 25,— voor het 
verslag. De kwaliteit der verslagen werd hierdoor zeer verbeterd, zodat dit 
ongetwijfeld een grote vooruitgang is. Tegelijk begonnen de meer gedegen 
cursussen in boekvorm te verschijnen, in de Wetenschappehjke serie, een parti
culiere uitgaaf van de firma van Stockum. Het was geen wonder, dat onze 
vriend BORGESIUS ook deze serie opende. 

In 1920 was er kans om het gebouw zeer duur te verkopen (2 /̂2 ton), maar na 
rijp beraad besloot men het niet te doen, Verschhlende subsidies konden wor
den gegeven en in het algemeen kan men zeggen, dat de M i j , in de latere jaren 
steeds getracht heeft om de wetenschap vooruit te helpen: o,a, het Internationale 
Pooljaar, het Meijendelonderzoek, de Weer- en sterrekundige vereniging, het 
Historisch Natuurwetenschappelijk Museum te Leiden, de geologische expeditie 
onder Prof, RUTTEN naar Westindië, de expeditie onder Prof, C L A Y voor het 
onderzoek van cosmische straling, de botanische expeditie onder Prof, L A M 
naar Madagascar, het Tijdschrift Physica, de Inventarisatie van Natuurweten
schappelijke tijdschriften, de Stichting Biophysica, het Studiefonds Pasteur 
kregen —• bescheiden — bedragen, die echter dikwijls voldoende waren om het 
welslagen der onderneming mogelijk te maken. Een bijzondere vermelding 
verdient zeker de steun aan de uitgave van het boek over de zonnephysica van 
wijlen ons medelid, Dr, BRESTER , door Dr, VAN LOHUIZEN bezorgd. 

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs betrok in 1922 een eigen huis en zo 
raakten wij een uitstekende huurder kwijt. De Vereniging Euterpe gebruikt 
onze zalen sinds 1892, de Ahiance Frauyaise bleef ons haar gehele bestaan 
(1890—1940) trouw, de Vereniging voor Kamermuziek huurde onze zaal sinds 
haar oprichting in 1912. * W i j hopen, dat deze goede verstandhouding nog zeer 
lang zal blijven bestaan. In verband met de tijdsomstandigheden zijn de be
sturen niet officieel uitgenodigd, maar indien zich onder U enkele bestuurs
leden der genoemde verenigingen bevinden, verzoek ik hen onze beste wensen 
aan hunne besturen over te brengen! Voor de prachtige bloemen van Kamer-
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muziek breng ik namens het bestuur onze hartelijke dank, evenals voor die 
van den Heer KANAAR onzen Electricien. Ook verschihende Concertdirecties 
en Impressario's bleven ons vele jaren trouw. De M i j . heeft in de laatste 
jaren in het algemeen de winst, verkregen uit het verhuren der zalen, be
steed om deze aantrekkelijker te maken voor het publiek. Dit scheen ons een 
sociale plicht tegenover hen, die onze zalen huren en gebruiken. I^aten wij 
hopen, dat de verlichting en verwarming weer spoedig het vooroorlogse peil 
zullen hebben bereikt, ik denk, dat ook de concertdirecties hiervoor dank
baar zullen zijn, evenals het uitgaande publiek.* Het oude Societeitsbeginsel 
herleefde in zoverre, dat verschillende bovenzalen verhuurd werden aan bridge
clubs, die daardoor onder de intehectuele verenigingen gerangschikt werden. 

In 1926 werd met algemene stemmen besloten om voor ƒ7000,— in het 
gebouw een centrale verwarming aan te brengen; de oude kachels, in 1883 aan
geschaft, verdwenen toen, maar het aantal leden, dat in September 1926 tot 
333 was gestegen, daalde helaas in 1934 tot 236. Er werd toen, voor het eerst in 
het bestaan der M i j . , een propaganda-geschriftje rondgezonden waardoor de 
dahng tot stilstand werd gebracht en het ledental in 1939 weer tot 263 steeg. 

In 1931 vond de eerste excursie plaats; spoedig kwamen deze zeer in trek, 
doch de laatste jaren konden zij niet meer plaatsvinden. 

Natuurlijk heeft de oorlog en de daarmee samenhangende evacuatie ons een 
aantal leden gekost, het bedraagt thans, op onze 150ste verjaardag, 229 en 1 
Erelid, terwijl de trots en het zorgenkind van de M i j . , ons huis, zeker na de 
oorlog beslag zal leggen op een zeer groot gedeelte van ons kapitaal! 

In de oorlogstijd was er nog eens groot gevaar voor ons huis, toen er brand 
uitbrak in het belendende gebouw, doch Diligentia zelf kwam er zeer goed af. 

De verdienste voor de wetenschap van onze M i j . werd erkend, door de toe
lating hiervan tot de Werkgemeenschap ingesteld door de Academie van Weten
schappen te Amsterdam. 

Gedurende de mobilisatiejaren en de eerste jaren van de oorlog werden ver
schhlende bovenlokalen gevorderd, maar het eigenlijke bedrijf, het verhuren 
van de grote zaal, kon gelukkig doorgaan. Wel moest van de haast geheiligde 
traditie worden afgeweken om alleen op Vrijdagavond te vergaderen. Door de 
verduistering en het vroege sluitingsuur, was dit alleen op maanlichte avonden 
mogelijk en zelfs dan niet altijd. Wij bleven echter onze taak vervullen: stand
vastig is gebleven ons hert in tegenspoed! Maar door deze maatregelen leed de 
M i j . grote schade en dh dwingt ons om zeer zuinig te zijn. Ook de daling van 
het ledenaantal, vooral door de evacuatie, baart enige zorg. 

De afgelopen 150 jaren overziende, kunnen wi j , meen ik, trots zijn op wat er 
is gedaan: Onze M i j . heeft zich een eervohe plaats veroverd in Den Haag, zij 
heeft getracht het middelpunt te zijn van het natuurwetenschappelijk leven en 
over het geheel genomen is zij hierin wel geslaagd. Langzamerhand heeft zij 
zich meer tot de vakgenoten moeten wenden, en naar mijn persoonlijke mening 
zal zij dh in het vervolg nog meer moeten doen. Ingenieurs, medici, pharma-
ceuten, docenten in de verschihende natuurwetenschappen, onderzoekers aan 
de research-bureaux van de overheid en van particulieren, officieren van Land
en zeemacht, die belangstehing hebben voor de natuurwetenschappen, zij 
zuhen m.i. op de duur het publiek van Diligentia moeten vormen. Hiernaast 
zal, naar ik hoop, ahijd aan enkele enthousiaste leerlingen van de hoogste 
klassen van H.B.S.-B en Gymnasium-B gelegenheid worden geboden om de 
voordrachten bij te wonen. Als men in die ontvankelijke periode een be-



23 

roemd onderzoeker zelf kan horen spreken over zijn resuhaten, kan zoiets 
beslissend zijn voor een bepaalde levensrichting. 

De wetenschap ontwikkelde zich in de laatste jaren zo, dat het steeds be 
zwaarlijker wordt om leken hiervan een goed dankbeeld te geven, terwijl het 
voor geschoolden steeds moehijker wordt om de „bijvakken" bij te houden. 
Toch zijn wij allen wel overtuigd, dat alle natuurwetenschappen een éénheid 
vormen en dat men het contact met de nevenvakken niet mag verhezen. Aan 
onze sprekers wordt gevraagd hun voordracht zo in te richten, dat zij aan de 
vakgenoten iets nieuws brengt en dat zij tevens begrijpelijk is voor niet-vak-
genoten. Wi l men aan deze zware eisen voldoen, dan zal men aan het publiek 
ook hogere eisen moeten gaan stehen, zeker die van H .B .S . -B of Gymnasium-B, 
Dit is de algemene grondslag, waarop de vakstudie wordt opgetrokken en dit 
l i jkt dus een geschikte basis. 

Als wij nagaan hoe de wetenschap in de verstreken 150 jaar en zelfs in de 
laatste 50 jaren veranderd is, wordt het nog duidelijker: Voor 150 jaren was de 
atoomtheorie er nog niet, de emissietheorie van NEWTON heerste nog vrijwel 
onbeperkt, de vergelijkende anatomie begon zich te ontwikkelen, de celleer 
moest nog een halve eeuw op zich laten wachten, in de geologie was de katastro-
phentheorie nog gloednieuw, van de lagere organismen begon men juist de 
grotere te onderzoeken en van de kleinste wist men niets meer dan LEEUWENHOEK 
terwijl de toepassing in de hygiëne geheel ontbrak. Sinds het 100-jarig bestaan 
is b,v, de gehele erfelijkheidsleer opgebloeid, het Heelal is uitdijend geworden, 
nieuwe denkbeelden zijn gekomen over de kristalstructuur, de physica van de 
atoomkern heeft zich ontwikkeld na de ontdekking der Röntgenstralen, de 
quantentheorie en de reladviteitsleer hebben een grote omwenteling gebracht 
de undulatietheorie van het licht is niet meer ongeschokt, de leer van KOSSEL 
gaf aan de scheikunde een ander aanzien. 

Duidelijk komt het veranderde aspect uit in de titels der voordrachten, waar
mee de M i j , begon: 

„den 11 October 1793 zal de Heer ALSCHE het Gezelschap openen met een 
Redenvoering: dat de beoefening van nuttige wetenschappen, vooral de wijs
begeerte, onder welker takken de Natuurkunde de voorrang verdient, den mensch 
boven zijne Natuurgenoten doet uitmunten, 

den 25 d" zal de Heer ALSCHE die stoffe vervolgen, 
den 22 November zal de Heer F A L L O T de eigenschappen der lichamen schei

kundig demonstreren, 
den 6 December zal de Heer F A L L O T aantoonen op welke wijze de Mensch 

die eigenschappen natuurlijk ontdekt, nl , door middel van de zintuigen: zullende 
ZEed ten dien dage voornamelijk handelen over het Gevoel, denReuk en de Smaak, 

den 22d'' zal de Heer T E R BRUGGEN eene verhandehng doen over het Gehoor, 
den 17 Januari 1794 doet de Heer F A L L O T proeven omtrent het Gehoor, 
den 3ld" zal de Heer T E R BRUGGEN eene vergelijking maaken tusschen de 

zintuigen der menschen en der dieren, 
den 14 Februari zal de Heer ALSCHE toonen dat er behalven deeze natuurlijke 

middelen door de kunst anderen zijn uitgevonden ter ontdekking van de eigen
schappen der hchamen, nl, de werktuigkunde, waaruit dit saisoen alleen ge
sproken zal worden van de weegkunde, voor zo verre die tot verstand der 
waterweegkunde dienstig is, 

den 14 Maart zal de Heer A L S C H E voortgaan en beginnen met de waterweeg
kunde. 
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den 28d'' handelt Z.EEd. over de waterweegkunde, 
den 11 April zal deselve deeze stoffe eindigen en het Gezelschap sluiten." 
Laat men zijn gedachten gaan over dit eerste programma en vergelijkt men 

dit met het huidige, dan meen ik dat hieruit afgeleid kan worden in welke 
richting de ontwikkehng der M i j . moet gaan en welke taak zij zich in de toekomst 
moet stellen, naast de reeds genoemde om de concertzaal te laten beantwoorden 
aan de eisen van de t i jd. 

1ste. De inwoners van Den Haag op de hoogte houden van de ontwikkeling 
der natuurwetenschappen, door lezingen te laten houden door bevoegde krach
ten. Van een wetenschappelijk geschoold persoon mag verwacht worden, dat 
hij zelf zijn eigen vak zal bijhouden, doch hierbij ook de ontwikkeling der neven
vakken na te gaan, zal in het algemeen te moehijk zijn. Men raakt, spoediger 
dan men zelf vaak bevroedt, het contact hiermee kwijt en hier zullen onze voor
drachten de helpende hand kunnen bieden. De excursies zuhen ons leiden 
naar de plaatsen waar de wetenschap gemaakt wordt of waar zij een practische 
toepassing vindt. De leesportefeuihe kan hierbij uitstekend helpen, terwijl de 
cursussen gelegenheid bieden een nieuw onderdeel uh een vak meer diepgaand 
te bespreken. De gedrukte verslagen kunnen in ruimer kring voor dit zelfde 
doel dienen. De Bibliotheek helpt hierbij mee, 

2de. Door de grote onderzoekers zelve te laten optreden, het publiek in staat 
te stellen hen van aangezicht tot aangezicht te zien. Ook als zij niet zulke uit
nemende sprekers zijn als bv, LORENTZ, MOLENGRAAFF en HUGO DE V R I E S , 
gaat hiervan een grote bekoring uh, Düigentia is begonnen met plaatselijke 
krachten, daarna is men overgegaan tot de beste krachten uh het gehele land, 
ik meen dat de toekomst ons ook meer buitenlanders zal kunnen en moeten 
brengen, 

3de. Door deze verbreiding en popularisering ertoe mee te helpen, dat de 
klove tussen de wetenschap en het grotere pubhek niet te diep en te wijd worde, 
iets wat ook niet in het belang der wetenschap zou zijn. 

4de. Het bevorderen, zo mogelijk, van wetenschappelijk onderzoek. De oude 
genootschappen trachtten dit te doen met behulp van prijsvragen. Wehicht is 
het toekennen van subsidies beter, terwijl van een uitnodiging om te spreken 
in onze kring voor een jong onderzoeker een prikkel kan uitgaan, die zegenrijke 
gevolgen kan hebben. Op een andere indirecte wijze heeft Düigentia ook wel 
meegeholpen, nl. door een cursus te laten houden over een onderwerp waarvoor 
een goede handleiding ontbrak. Als deze cursus dan later in de Wetenschappe
hjke serie verscheen, hebben vele schrijvers in hun voorbericht er de aandacht 
op gevestigd, dat zij het initiatief te danken hadden aan de uhnodlging om hier 
te komen spreken. 

In de eerste anderhalve eeuw van haar bestaan heeft Diligentia vooral er naar 
gestreefd de eerstgenoemde drie punten te verwezenlijken en wij kunnen de 
beroemde onderzoekers, die aan onze roepstem gehoor gaven, niet dankbaar 
genoeg zijn. Ik hoop, dat de geldmiddelen onze opvolgers in staat zuhen stellen 
meer dan tot heden ook op het laatste gebied werkzaam te zijn! 

Wij mogen ons dan spiegelen aan hetgeen onze voorouders, met weinig 
hulpmiddelen en vaak in moeilijke tijden, maar met groot enthousiasme hebben 
tot stand gebracht. Wij moeten hun de krans van klimop- en laurierbladeren, 
de zinnebeelden van geduld en overwinning toekennen; hopen wi j , dat onze 
opvolgers ze ons niet geheel zullen onthouden! 



E L E C T R I S C H E E N M A G N E T I S C H E 
E I G E N S C H A P P E N VAN A T O O M K E R N E N 

door 

Prof. Dr. H . B. G. CASIMIR. 

Iedereen heeft wel het een en ander gehoord over de opzienbarende ont-
deklcingen op het gebied van de l?ernphysica wehce gedurende de laatste jaren 
zijn gedaan. Men heeft gelezen over kernbombardement en atoomsplitsing, 
over de „verwezenlijking van den droom der alchimisten" zooals men het op 
pregnante maar niet zeer juiste wijze wel eens uitdrukt, over machtige hoog
spanningsinstallaties en cyclotrons. Het onderwerp van deze voordracht behoort 
ook tot de kernphysica, maar het is minder sensationeel en het vereischt niet, 
dat we de kern met grof geschut te l i j f gaan. Wèl vereischt het zeer nauwkeurige 
onderzoekingen en een subtiele analyse van experimenteele resultaten. We 
zullen het nl . hebben over de eigenschap van een kern in haar grondtoestand, 
in den toestand waarin wij haar aantreffen als bouwsteen van de atomen der 
chemische elementen en waarin zij zich steeds bevindt wanneer zij er niet door 
gewelddadig ingrijpen uit wordt verdreven. 

Zooals bekend bestaat het atoom uit een positief geladen kern en een aantal 
negatief geladen electronen die er om heen cirkelen. De lading wordt aangegeven 
door het getal Z dat aangeeft hoeveel elementaire ladingseenheden e de kern
lading bedraagt. Wat de grootte van deze ondeelbare ladingseenheid betreft, 
e = 4.80 X lO^io e . s . e. De lading van een electron is — e zoodat een neutraal 
atoom met kernladingsgetal Z ook Z electronen bevat. Het getal Z geeft tevens 
het rangnummer van het atoom in het periodiek systeem der elementen aan; 
het bepaalt dus het chemisch gedrag van een atoom. Wat de massa van een atoom 
betreft, deze wordt in hoofdzaak bepaald door de massa van de kern: de elec
tronen dragen niet meer dan VMOO gedeelte b i j . Als eenheid van massa kiest 
men /̂le'̂ e gedeelte van de massa van een zuurstofatoom. Terwijl alle atomen 
van een chemisch element dezelfde kernlading hebben is de massa niet steeds 
dezelfde. Nagenoeg alle chemische elementen zijn mengsels van verschihende 
atoomsoorten met gelijke Z maar verschillende M , zij bestaan uit meerdere 
isotopen. Het atoomgewicht der afzonderlijke atoomsoorten is steeds bij bena
dering een geheel getal, voor het gemiddeld atoomgewicht van het element 
behoeft dit geenszins te gelden. Chloor bestaat b.v. in hoofdzaak uit isotopen 
met atoomgewicht 35 en 37 in een verhouding één op drie. Hoewel de isotopen 
in beginsel van elkaar gescheiden kunnen worden, wordt door normale che
mische en physische processen geen scheiding bewerkstehigd: vandaar dat het 
atoomgewicht zoo constant is. Pas in de laatste jaren is men er in geslaagd 
isotopen op eenigszins grootere schaal te scheiden. We zien dus dat de massa M , 
die overigens voor de verschillende isotopen nooit zeer veel verschht — steeds is 
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ongeveer M = 2Z — minder invloed op de eigenschappen der atomen heeft 
dan de kernlading. Door de twee getallen Z en M zijn de eigenschappen van 
een atoom volledig bepaald. Alle ingewikkelde chemische reacties, ahe physische 
eigenschappen der stof, heel deze veelvuldigheid van verschijnselen volgen in 
laatste instantie uit deze twee gegevens. 

Het mag ongetwijfeld een triomf der wetenschap worden genoemd, dat men 
op deze wijze de bonte schakeering van eigenschappen en gedragingen der 
materie kan zien ontspringen uit twee de kern kenschetsende getallen. Maar 
tevens zien we waarom het probleem iets naders over den grondtoestand van 
de kern te weten te komen een moeilijk probleem is. Want als vrijwel alle ver
schijnselen kunnen worden herleid tot de waarden van ^ en M dan zal men 
uit deze verschijnselen ook geen nader uitsluitsel over de kern kunnen verkrijgen. 
Wat eigenschappen de kern ook moge bezitten, zij zullen slechts een uiterst 
geringen invloed op de gedragingen der atomen hebben, een invloed die slechts 
bij een minutieus onderzoek aan het hcht zal kunnen komen. 

We kunnen dit door een eenvoudig voorbeeld nog nader verduidelijken. We 
weten dat er een z.g. planetaire astronomie bestaat en dat deze er in is geslaagd 
de banen der planeten en hunner satehieten met groote nauwkeurigheid te 
berekenen. Daartoe moet men beginposities en snelheden kennen en ook de 
massa's der planeten. Het is wellicht de grootste triumf der klassieke mechanica, 
dat zij het mogelijk maakt de planetenbanen te berekenen. Wanneer men 
echter den planetairen astronoom zou vragen uit de planetenbanen iets af te 
leiden over de massaverdeeling in de planeten of over de grootte van den ring 
van Saturnus, dan moet hij het antwoord schuldig blijven. 

Een eerste verdere eigenschap van de kern is deze: ze bezit een impulsmoment. 
Men kan zich het beste voorstellen wat dat beteekent door te denken aan een 
tohetje. Het impulsmoment wordt dan voorgesteld door een vector, een pi j l 
in de richting van de draaiingsas, die des te grooter is, naarmate de tol sneller 
draait. Grof geformuleerd kan men zeggen, dat dh impulsmoment er naar 
streeft zijn stand in de ruimte te bewaren: de tol valt niet om. Overigens ge
draagt een trommeltje, dat zelf niet draait, maar waarin een of meer tolletjes 
of vliegwieltjes op tappen zijn ingebouwd, zich op dergelijke wijze. Wanneer 
we zeggen dat de kern een impulsmoment bezit hoeft dit geenszins te beteeke
nen, dat de kern als geheel om haar as draah: men kan zich evengoed of beter 
voorstellen, dat in de kern draaiende deeltjes aanwezig zijn. Dit impulsmoment 
kan niet iedere willekeurige waarde liebben: volgens de quantummechanica 
moet het gelijk zijn aan i. h/2 n waar i de helft van een geheel getal is: ï = O 
of 1/2 of 1 enz. De grootste waarde, die men gevonden heeft is die voor bis
muth: i = 41/2. 

Merkwaardig genoeg is bismuth tevens het eerste element, waarvoor het 
bestaan en de grootte van een impulsmoment van de kern — of, zooals men 
veelal zegt, van een kernspin — op onweerlegbare wijze kon worden aange
toond. 

D h werk, dat het begin is geweest van een lange en vruchtbare ontwikkeling 
werd verricht door BACK en onzen landgenoot GOXJDSHIT. Wij geven een lijstje 
van de eerste atomen van het periodiek systeem en hun „spin", waarbij we de 
massa hebben afgerond. 

Op welke wijze manifesteert zich nu dit impulsmoment en hoe heeft men zijn 
waarde kunnen bepalen? In hoofdzaak, doordat het gepaard gaat met een 
magnetisch moment. 
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Dat kan men direct begrijpen; impulsmoment beteekent draaiing, roteerende 
ladingen geven kringstroompjes, kringstroompjes werken als een magnetisch 

Atoom Z M i y 

H 1 1 5,58 
D 1 2 1 0,86 
He 2 4 0 — 

Li 3 6 1 0,82 
Li 3 7 V2 2,17 

moment; de kern krijgt een noord- en een zuidpool. De grootte van het mag
netisch moment /t wordt gewoonlijk uitgedrukt door een factor y. Schrijft 
men nl . ; 

eh 

- '̂ • OT;C • ' 

(M„ massa van het proton, c lichtsnelheid) dan is y een getal zonder dimensie 
van de orde van grootte 1. In ons tabelletje hebben we ook de waarde van y 
vermeld. 

Wanneer nu de kern een magnetisch moment bezit moet het mogelijk zijn 
haar door een magnetisch veld te beïnvloeden. Op dezen invloed van een mag
netisch veld berusten de belangrijkste methoden i) ter bepahng van i en y, 

Ahereerst kunnen we de atomen in een uitwendig veld plaatsen. Men zou 
kunnen denken dat het bestaan van kernmomenten nu tengevolge zal hebben, 
dat de stof paramagnetisch wordt, In beginsel is dit ook het geval, maar de 
kernmomenten zijn wel duizend maal kleiner dan de momenten van paramag-
netische atomen. Het paramagnetisme wordt daardoor 10" maal kleiner dan 
het paramagnetisme van atomen en dat is ook al een relatief zwak verschijnsel. 
Toch is SHUBNIKOW er in geslaagd voor gecondenseerde waterstof bij helium-
temperatuur dit paramagnetisme direct aan te toonen. De metingen zijn echter 
m,i, niet boven alle twijfel verheven en in ieder geval is de methode voor nauw
keurige metingen ongeschikt en voor andere elementen dan waterstof niet 
bruikbaar, Wèl kan men den invloed van een uitwendig veld bestudeeren met 
behulp van de methode der z.g. atoom en molecuulstralen, die voor dh doel-
het eerst werd toegepast door STERN en later door RABI in New-York werd 
uitgebreid en geperfectioneerd. 

Laten we ons voorstellen dat in een buis, die door snelle pompen voortdurend 
nagenoeg luchtledig kan worden gehouden door een zeer fijne opening water
stof naar binnen stroomt. De waterstofmoleculen zuhen zich van de opening 
uit rechtlijnig voortbewegen. Door een scherm met een tweede fijne opening 
kan men dan een zeer f i j n straaltje waterstofmoleculen afzonderen. Werkt nu 
op dh straaltje een sterk inhomogeen magneetveld dan zal, tengevolge van den 
invloed van dit veld op het magnetisch moment van de kern, de straal worden 

1) Er zijn enkele gevallen waar men i kan bepalen zonder tusschenkomst van het magnetisch 
moment. Een bespreking van de daarbij noodzakelijke theoretische beschouwingen zou ons 
echter te ver voeren. 
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afgebogen De richtmg en de mate van.de afbuiging wordt bepaald door den 
stand van het kernmagneetje ten opzichte van het uitwendig veld. Hier gruot 
nu op fundamenteele wijze de quantumtheorie in : het kernmoment kan niet 
iedere willekeurige stand innemen ten opzichte van het uitwendig veld, doch 
s echts een eindig aantal (nl. 2 / + 1) standen. Zoo komt het, dat onze molecuul-
straal wordt gesplitst in een aantal stralen en uit de sphtsing kan men dan de 
grootte van het magnetisch moment bepalen. We willen de verdere ontwikkeling 
van deze methode met verder behandelen, maar slechts vermelden, dat ze geleid 
heeft tot de z.g. resonantiemethode, die het thans mogelijk maakt de magnetische 
momenten der atoomkernen met een hooge mate van nauwkeurigheid te be-

We komen tot de bespreking van de tweede mogelijkheid: het onderzoeken 
van den invloed van een in het atoom zelf opgewekt magnetisch veld op de 
kern. Veelal zal nl. de rondloopende beweging der electronen ter plaatse van 
de kern een sterk magnetisch veld veroorzaken. Men denke aan een waterstof
atoom, waarin een electron zich op een cirkelvormige baan beweegt. Het ge
val IS vrij analoog met een tangentenboussole: een groote stroomkring en in 
het cemrum een klein magneetje. A l naar gelang van de hoek tusschen het 
magneetje en het veld zal de energie verschillend zijn. Daar evenals bij uit
wendige velden slechts een eindig aantal standen mogelijk is, volgt dat bij één 
bepaalde bewegingswijze der electronen in het atoom een eindig aantal toestan
den met eemgszms verschillende energie behooren, die slechts van elkaar ver
schillen wat betreft de relatieve oriëntatie van kernmoment en door de elec
tronen opgewekt magneetveld. Deze energieverschillen zijn uiterst klein ver
geleken met de energieverschihen die normaliter in een atoom optreden — onge
veer honderdduizend maal zoo klein - en zij kunnen slechts worden aange
toond omdat de spectroscopie ons zoo'n machtig wapen geeft om kleine energie
verschillen vast te stellen. Volgens de fundamenteele postulaten van BOHR 
wordt bi, een ovei-gang van een toestand met energie E, naar een toestand met 
energie een lichtquant uitgezonden met een frequentie v welke wordt ge
geven door de vergelijking: ^ 

hv = E,~E^, 

Worden tengevolge van de wisselwerking tusschen kern en electronen de 
niveau^s met energie E, en E, gesplitst in een aantal zeer dicht bij elkaar liggende 
niveau s dan zullen in het spectrum ook een aantal zeer dicht bij elkaar hggende 
frequentie s optreden. In een spectograaf van voldoend oplossend veirnogen 
zal men dan een aantal zeer dicht bijeen gelegen spectraallijnen kunnen waar
nemen, de z.g. hyperfijnstructuur. U k deze hyperfijnstructuur kan men dus 
de wisselwerkingsenergie tusschen electron en kern bepalen en daaruit weer 
het magnetisch moment van de kern berekenen, wanneer men het door de 
electronen ter plaatse van de kern opgewekte veld kent. Dit veld kan men 
echter slechts vinden door ingewikkelde berekeningen over de electronen-
beweging, die slechts met een zekere graad van benadering kunnen worden 
uitgevoerd en in zooverre staat de methode ten achter bij die van R A B I , waarbij 
men het op de kern werkende veld rechtstreeks kan meten. In die gevallen 
waarm men beide methodes heeft kunnen toepassen stemmen de resultaten 
echter behoorlijk overeen. 

We wihen nu nog een en ander vertellen over de electrische eigenschappen 
van de kern. In de gewone theorie van den bouw van het atoom wordt de kern 
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behandeld als een puntvormige lading. Nu is inderdaad ook voor de grootste 
kernen en de kleinste electronenbanen de diameter van de kern meer dan hon
derd maal kleiner dan de diameter van de electronenbaan en het verschil met 
een puntvormige lading zal door het electron slechts ternauwernood worden 
gevoeld. Toch geeft het aanleiding tot meetbare effecten. Ter voorbereiding 
vermelden we eerst in het kort enkele resultaten der klassieke electrostatica. 
Het electrisch veld van een puntvormige lading Ze. is al zeer eenvoudig: de 
potentiaal in een punt P op een afstand r van den oorsprong wordt gegeven 
door de formule: 

^p = y 

en voor de energie in een uitwendig veld geldt: 

U = ZeV,, 

als F,( de potentiaal van het uitwendige veld ter plaatse van de kern is. Ver
volgens beschouwen we een dipool d.w.Z. twee ladingen + e en —e op een zeer 
kleinen afstand d maar zoodanig dat het product d. e een eindige waarde p heeft. 
Het veld van een dergelijke combinatie neemt op grooten afstand veel sneller 
af dan het veld van een enkelvoudige lading, we vinden: 

p cos 1? 

waar i9 de hoek tusschen de richting van de dipool en de voerstraal naar P is. 
De energie in een uitwendig veld wordt gegeven door: 

U = — £,( , p cos 9? 

als 9? de hoek tusschen het veld en de dipool is. Tenslotte beschouwen we nog 
een quadrupool, dat wil zeggen twee dipolen, „kop-staart", op afstand d zoo
danig, dat het product pd een eindige waarde heeft, die we Q/4 wihen noemen, 

De potentiaal neemt nog sneller af dan voor een dipool, men vindt nl, : 

3cos2')9 — 1 Q 
= 7. T 

Wat de energie betreft: in een homogeen veld is er geen extra energie, wat 
de eene dipool wint verliest de andere, In een inhomogeen veld daarentegen, 
kan men zich voorstellen, dat de eene dipool meer wint dan de andere verliest, 
We kunnen schrijven: 

4 dz 

waar £„, ^ de component van in de richting van de as van onze quadrupool 
is, en de differentiatie naar z de verandering van £,,,2, in de richting van deze 
as aangeeft. Nu kan men het veld van een whlekeurige ladingsverdeehng met 
omwentehngssymmetrie om een as, opvatten als het veld van een puntvormige 
lading in het centrum plus het veld van een dipool langs de as plus het veld 
van een quadrupool plus eventueel nog hoogere termen. Voor een kern is ten
gevolge van de rotatie de gemiddelde ladingsverdeeling, waar het voor ons doel 
op aankomt, omwentelingssymmetrisch. Verder kan men algemeen bewijzen 
dat het dipoolmoment nul moet zijn en daarom volgt: het veld van een kern 
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is gelijlï aan het veld van een puntvormige lading plus het veld van een qua
drupool. Het quadrupoolmoment Q is daarbij een maat voor de uitgerektheid 
of afgeplatheid van de ladingsverdeeling. Voor een bolvormige verdeeling geldt 
Q = O, voor een langwerpige verdeeling is Q positief, negatief is Q voor een 
afgeplatte verdeehng. 

Men 20U nu kunnen denken, dat ter bepahng van Q weer twee wegen open
staan: men zou de kern in een uitwendig veld kunnen plaatsen en anderzijds 
den invloed van de door electronen veroorzaakte velden kunnen onderzoeken. 
De eerste methode is hier evenwel niet van toepassing: men kan niet voldoende 
sterke inhomogene velden maken om ooit een waarneembaar effect te verkrijgen. 
Men is dus geheel en al op de tweede methode aangewezen en men kan in 
principe verwachten dat de werking van de sterk inhomogene velden die dóór 
de electronen worden opgewekt, aanleiding zullen geven tot een wisselwerkings
energie, die afhangt van de hoek tusschen de electronenbanen en de as van de 
kern en die invloed zal uitoefenen op de hyperfijnstructuur der spectraal
lijnen. Inderdaad heb ik destijds kunnen aantoonen dat experimenteele resul
taten van SCHÜLER en SCHMIDT op deze wijze kunnen worden verklaard en ik 
heb laten zien, hoe men het quadrupoolmoment en dus de mate van uitrekking 
of afplatting van de kern kan berekenen. 

Ik hoop in het voorgaande eenigermate een indruk te hebben gegeven van 
de beteekenis der drie kerneigenschappen impulsmoment, magnetisch mo
ment, quadrupoolmoment en U heb kunnen doen inzien hoe men deze eigen
schappen, die op het gedrag van de stof slechts zulk een geringen invloed 
hebben, toch kan leeren kennen. Maar daarmee staan we tevens aan het begin 
yan een geheel nieuw onderwerp: hoe kan men de zoo verkregen resultaten 
in verband brengen met onze denkbeelden over den bouw van de atoomkern. 
Daarover is het laatste woord zeker nog niet gesproken en in ieder geval valt 
dit vraagstuk, hoe belangwekkend het ook moge wezen, buiten het bestek van 
deze voordracht. 



DE E L E M E N T A I R E DEELTJES DER M A T E R I E 

door 

Prof. Dr. J. CLAY. 

De oude onderstelling, dat de stof uit ondeelbare en onveranderlijke deeltjes 
bestaat, die tengevolge van hunne onderhnge samenhang en bewegingen aan
leiding geven tot de direkt waarneembare verschijnselen, zooals ze bekend zijn, 
kreeg in de 19de eeuw hoe langer hoe meer experimenteele grondslag. In het 
midden van de 19de eeuw had CLAUSIUS geleerd dat men op die wijze de meeste 
eigenschappen van de gassen kon begrijpen. De wetten van B O Y L E , van G A Y 
LUSSAC, AVOGADRO konden worden verklaard en later kregen door het werk 
van VAN DER WAALS, M A X W E L L en BOLTZMANN deze verschijnselen ook een 
nauwkeurige kwantitatieve beschrijving en kon men de overgang naar de vloei
stoftoestand, de wrijving, de warmtegeleiding en de diffusie begrijpen. Maar 
toch bleef er nog verzet om de atomen en molekulen als realiteit te beschouwen, 
totdat in 1906 PERRIN met zijn kunstmatige atomen de stapeling in de atmosfeer 
kon nabootsen, en de Brownsche beweging kon verklaren en aan de atomistische 
grootheden een nauwkeurig waarneembare grootte kon aanwijzen. Een eeuw 
van te voren had DALTON het atoombegrip aan de Chemie dienstbaar gemaakt 
en daardoor was onwillekeurig het begrip der ondeelbaarheid en onveranderlijk
heid met de chemische kwaliteiten vereenzelvigd. Zooals we zullen zien was dit 
eenigszins willekeurig. Er was reeds door PROUT in 1815 op gewezen, dat het niet 
toevahig kon zijn 'dat zoovele atoomgewichten een vrijwel geheel aantal malen 
het gewicht van de waterstof hadden en dit wees er op dat de chemische atomen 
toch uit een (of meer) kleine deeltjes waren opgebouwd. 

In het verloop der 19de eeuw werden de electrische verschijnselen meer en 
meer bestudeerd, in het bijzonder de doorgang van electriciteit in verdunde 
gassen. 

PLÜCKER ontdekte in 1859 op deze wijze de kathodestralen, later werden 
deze door zijn leerling HITTORF verder bestudeerd, 

CROOKES in 1879 kwam het eerst op de gedachte, dat hij hier met materie te 
doen had in een andere toestand, een 4de aggregaatstoestand, zooals hij zeide, 

In 1896 vond ZEEMAN de invloed van het magnetisch veld op de hchtuit
straling van een natriumvlam en op de voorstehing, die LORENTZ zich gevormd 
had, dat de hchtuitstraling een gevolg moest zijn van de periodieke trilhngen 
van electrische deeltjes in het atoom als basis kon ZEEMAN een berekening 
maken van de deeltjes, die deze uitstraling moesten veroorzaken. H i j kwam tot 
de conclusie dat indien de lading gelijk genomen werd aan die van een water
stofion, de massa van het deeltjes 1/2000 van die van het waterstofion moest zijn. 
Het was jammer dat hij nog van ionen bleef spreken, want met zijn ontdekking 
was tevens den aard van het electron voor het eerst te voorschijn gekomen, 
d,w,z. een geheel nieuw elementair deeltje waarvan de massa ver beneden de 
grootte van die van chemische atomen lag. 
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Een jaar later bleek bij de systematische onderzoeking van J. J. THOMSON 
van electrische ontladingen in verdunde gassen van geheel verschhlende soort, 
dat de specifieke lading ejm van de deeltjes, die van de kathode uitgingen, in alle 
gassen identiek dezelfde was en dat bij onderstehing dat de lading gelijk was 
aan die van het waterstofion de massa ongeveer een duizendste was van die 
van het waterstofatoom, Hi j vond deze waarde door de afwijking van de stralen 
door een magnetisch en een electrisch veld te meten. Wij weten thans dat de 
werkelijke verhouding van de massa's 1824 is. De eerste bepaling van ZEEMAN 
was dus reeds zeer mooi. 

Reeds in 1887 was door HALLWACHS naar aanleiding van de proeven, door 
H, HERTZ begonnen, het photo-electrisch effect ontdekt waarbij electrische 
ladingen uit een metaal kunnen te voorschijn komen bij bestrahng van ultra
violet hcht. Het bleek bij verschihende onderzoekingen weldra dat deze deeltjes 
identiek waren aan de kathodestralen. Hetzelfde deed zich voor bij het gloeien 
van metalen. Indien de temperatuur hoog genoeg is, ontsnappen de electronen 
uit het metaal en de theoretische beschouwing leert, dat men mag aannemen 
dat een gedeelte van de electronen in de materie als een gas tusschen de atomen 
beweegt en bij hooge temperatuur daaruit als het ware verdampt. 

Tenslotte bleek dat in sommige gevallen deze zelfde deeltjes spontaan te 
voorschijn komen uit de radioactieve atomen en tot een straling aanleiding 
geven, die door BECQUEREL met den naam van bethastralen was bestempeld, 
1896, ^ 

Met het electron was dus een deeltje gevonden, dat in de materie aanwezig 
was en belangrijk kleiner dan de materiedeeltjes zelf. Merkwaardig was dat 
alleen negatieve electrische ladingen werden gevonden en voorloopig nimmer 
positieve electronen. De geïoniseerde atomen in de ondadingsbuizen daaren
tegen vvaren in het algemeen positief geladen. De voorstelling ontstond nu naar 
aanleiding van de proeven van RUTHERFORD, 1913, omtrent de verstrooiing van 
alphadeeltjes die door dunne laagjes materie werden heengeschoten, dat de kern 
van het atoom waarin de materieele massa geconcentreerd is posidef geladen is, 
daar omheen bewegen de electronen in elliptische banen maar de grootte en de 
vorm van deze banen is voorgeschreven door kwantenvoorwaarden, waarvan 
BOHR ons door middel van de bijzonderheden van de waargenomen spectra 
leerde hoe ze moesten worden bepaald. Zoo weet men thans van de structuur 
van de electronensfeer om de kern van het atoom veel uit de spectra, uh 
de ionisatie en de chemische eigenschappen. 

De opbouw van de kern leerde men een 15-tal jaren later langzamerhand 
kennen uit het isotopen onderzoek, de radioactieve stralingen, de kunstmatige 
disintegratie door beschieting met a-deeltjes en met versnelde protonen en na 
de ontdekking van het neutron, door neutronen-bestraling. 

De grootste verrassing was wel de ontdekking in 1932 door CHADWICH , van het 
neutrale deeltje, met een massa vrijwel gelijk aan die van de waterstofatoomkern, 
het neutron, dat ontstaat door bestrahng van berylhumatomen met a-deeltjes. 

Het deeltje kan in sommige gevallen de kern binnendringen en daardoor 
komt een neutron uit de atoomkern vr i j . 

Het neutron werd door CHADWICK in deze straling ontdekt door de botsings
processen te bestudeeren die met waterstofatomen en met stikstofatomen ont
staan. Een nauwkeurige massabepaling bleek mogelijk door een photonenstraling 
waarvan de energie nauwkeurig bekend is op zware waterstofkernen te laten 
vahen, die uit een proton en een neutron te zamen zijn opgebouwd. Want"als 
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deze photonenstraling een energie heeft van 2,4 mhlioen volt gelijk bij het 
Thorium C het geval is, is deze energie voldoende de twee deeltjes te splitsen. 
Op grond van de wet van behoud van hoeveelheid van beweging moeten de 
twee deeltjes vrijwel evenveel energie krijgen en de energie van het proton 
kan in de wilsonkamer worden gevonden, uit de lengte van de baan en het aantal 
ionen dat langs de baan gevormd wordt. 

Er bestaan heden ten dage geen middelen het proton of het neutron in kleinere 
deelen te splitsen, zoodat we beiden als elementaire deeltjes moeten beschouwen. 

Hoogstwaarschijnlijk is het echter zoo, dat het een zelfde deeltje is in twee 
verschillende energietoestanden. Op grond van de massas kan men dan het 
beste het proton als het elementaire deeltje beschouwen en het neutron als 
een proton met een negatieve lading. 

In hetzelfde jaar 1932 dat het neutron werd ontdekt werd voor het eerst het 
positieve electron ontdekt bij het onderzoek van de kosmische stralen in de 
wilsonkamer. Het bleek dat er, wanneer er een bundel deeltjes in de wand van 
— of een plaatje in — een wilsonkamer ontstaat, er ongeveer evenveel positieve 
als negatief geladen deeltjes voorkomen. De banen van de positief geladen deel
tjes zijn in hun ioniseerende eigenschappen volkomen gelijk aan die van de 
negatieve. Daarna is gebleken dat een electronenpaar, een positief en een nega
tief, ook kan ontstaan bij de wisselwerking van een photon van hooge energie 
met een atoomkern. Een deel van de energie van het photon is noodig om de 
massa van de electronen te vormen en dit is gelijk aan 1 millioen volt. De om-
Zetting kan derhalve alleen plaats hebben, wanneer de energie van het photon 
voldoende hoog boven dit bedrag uitgaat. De photonen van Thorium C van 
2,4 millioen volt zijn dus bijzonder geschikt hiervoor. 

De mogelijkheid dat er ook positief geladen elementaire deeltjes moesten zijn 
had DiRAC in zijn theorie eenige jaren te voren voorzien. Volgens zijn opvatting 
waren er sommige energietoestanden van negatieve energie voor het negatieve 
electron mogelijk die in gewone omstandigheden altijd bezet waren. Door een 
bijzonder energierijk proces kan een proces tot stand komen waarbij deze plaats 
van negatieve energie vrij komt voor een negatief electron, — die overeenkomt 
met positieve energie voor een positief electron, — kon dus tot het ontstaan 
van een paar van een positief en een negatief electron voeren. Maar het ligt 
tegelijk dan in den aard van het verschijnsel dat de in de materie voorkomende 
electronen een groote neiging zullen vertoonen deze open plaats weer te vullen, 
zoodat de positieve electronen een zeer kortstandig bestaan hebben. Bij hun 
verdwijnen moet er weer minstens een energie van 1 millioen volt te voorschijn 
komen. Dit gebeurt ook inderdaad in den vorm van twee photonen van een half 
millioen volt die zich naar tegengestelde richtingen bewegen en inderdaad 
kunnen we tevens opmerken, dat de positieve electronen een zeer kortstandig 
bestaan hebben, reden waarom ze voor 1932 altijd aan de aandacht van onder-
Zoekers zijn ontsnapt. Nadat men in de kosmische stralen het positieve electron 
had, kwam er eenige jaren later een nieuwe verrassing. 

De kosmische stralen bestaan uit een minder doordringend gedeelte, dat door 
een laag van 10 cm lood zoo goed als geheel wordt weggenomen en een door
dringend gedeelte dat honderden meters water kan doordringen en waarvoor 
10 cm lood nauwelijks een merkbare vermindering geeft. 

Nu was het na eenige jaren van onderzoek wel gebleken dat dit minder door
dringend gedeelte gewone negatieve electronen waren met enkele positieve er 
tusschen zooals boven werd opgemerkt. De andere deeltjes moesten wel pro-
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tonen zijn, zoo daclit men, maar dan moesten ze alle positief zijn. Dit kwam 
volgens sommige onderzoekers reeds niet uit. Ja, enkelen meenden dat er even= 
veel positieve als negatieve waren. Maar verder komt de ionisatie langs de 
baan zooals die met de energie moest veranderen ook niet uit wanneer het 
protonen waren. Bovendien werden door verschihende onderzoekers bij hun 
onderzoek in de whsonkamer banen gesignaleerd, die op een massa dulden die 
grooter dan die van het electron en kleiner dan van het proton is. Nadat deze 
onbevredigende toestand een paar jaar had geduurd, kwam OPPENHEIMER op 
het idee dat het hypothetische deeltje, waarvan het bestaan door YUKAWA een 
paar jaar vroeger op zuiver theoretische gronden was ondersteld om de kern
krachten in het atoom en de bethadisintegratie van sommige radioactieve 
kernen te verklaren, misschien wel identiek kon zijn met de doordringende 
deeltjes van de kosmische stralen. Di t heeft aanleiding gegeven de gedachten 
in die richting te ontwikkelen en inderdaad is het gebleken, dat eenige volkomen 
raadselachtige verschijnselen op die manier konden worden verklaard en wel 
vooral het feit, dat dit hypothetische deeltje onstabiel moest zijn en een zeer 
korten levensduur moest hebben. 

Een aantal verschijnselen, als het verschh in intensiteit tusschen zomer en 
winter; de abnormale absorptie in schuine richting in de atmosfeer konden 
met behulp van de veronderstelling van het verval worden uitgerekend en langs 
verschillende wegen kan men bepalen dat de gemiddelde levensduur van een 
meson, zoo noemt men thans dit deeltje, in rust 2 . 10"" sec is. Voor grootere 
energieën neemt dan volgens de relativiteits theorie de levensduur evenredig 
met de energie toe. 

Ui t botsingsverschijnselen van het meson met een electron heeft GORODETZKY 
kunnen uitrekenen dat het meson een massa moet hebben die ruim 200 maal 
die van het electron is. Hiermee hangt samen dat dus voor het ontstaan van een 
mesonenpaar 2 . 10** electronvolt noodig is, en dit is de reden, dat het nimmer 
bij kernprocessen maar wel bij de kosmische stralen voorkomt, waar de energie 
van de deeltjes in 't algemeen zooveel grooter is. Het is nu niet ondenkbaar, 
dat er van mesonen meerdere soorten zijn, )̂ De theoretici schermen met allerlei 
soorten om met hun theorieën te uit komen, Voorloopig is het heel moeilijk, 
om met deze deeltjes te experimenteeren. Wel moet er nog den nadruk gelegd 
worden op de onderstelling van de theoretici dat het meson in een electron 
en een neutrino uiteen valt. Maar dit laatste deeltje is zuiver hypothetisch en de 
theoretici schrijven het zulke eigenschappen toe, dat het uit kracht van zijn aard 
onvindbaar is, op dezelfde wijze als de vroegere aether, 

In elk geval is in enkele decennia het beeld, dat we ons van de materie vormen 
geheel gewijzigd, 

In plaats van een opbouw uit positieve en negatieve eenheidsladingen, hebben 
we een aantal elementaire deeltjes van wier samenhang wij tot dusver nog maar 
zeer weinig begrijpen. Er is een geheel nieuwe taak voor het volgende geslacht 
om dit beeld weer te vereenvoudigen en de meer elementaire deeltjes te vinden, 
waarvan deze thans bekende verschillende vormen of structuren zijn. Zoo bouwt 
onze kennis verder en is principieel nooit voltooid. 

)̂ Ondertusschen blijkt dit thans experimenteel te zijn bevestigd, 1945. 



OVER C O A C E R V A T E N E N H U N B E T E E K E N I S 
VOOR DE BIOLOGIE 

door 

W. A. L . DEKKER. 

Inleiding, 

Onder bepaalde omstandigheden (b.v. door wijzigingen in de samenstelhng 
van het dispersiemiddel of door temperatuursveranderingen) kan er in solen 
van hydrophiele kohoiden een (in principe reversibel) ontmengingsverschijnsel 
optreden, waarbij een vloeibaar kolloidrijk systeem zich van een vloeibaar 
kolloidarm stelsel afscheidt. De kolloide materie hoopt zich hierbij dus in een 
kleiner gedeelte van de oorspronkelijk ingenomen ruimte op, klaarblijkelijk 
omdat uit de bovenbedoelde omstandigheden een dwang resulteert, welke de 
micehen (onder behoud hunner individuahteit) noodzaakt om op een beperkteren 
afstand van elkander te verblijven. 

BUNGENBERG DE JONG heeft dit phenomeen coacervatie (afgeleid van co = sa
men en acervus = hoop) genoemd en het vloeibare kolloidrijke systeem, dat 
zich in druppeltjesvorm uit het sol afscheidt, met de benaming coacervaat 
aangeduid. 

Het uitvoerig onderzoek van dit ontmengingsverschijnsel door BUNGENBERG 
DE JONG en zijn medewerkers vond, eigenlijk min of meer toevallig, zijn oor
sprong in de bestudeering van onderwerpen samenhangende met het vraagstuk 
der celpermeabhiteit, maar in zijn verdere ontwikkeling heeft dit onderzoek 
in belangrijke mate mogen bijdragen tot een opheldering van verschillende 
onderdeelen van het zoo juist genoemde, centrale biologische probleem. 

Aangezien het vooral deze zijde van het coacervatie-onderzoek is, waarvoor 
ik Uw belangstehing kom vragen, l i jkt het me niet ondienstig eerst nader op 
het vraagstuk der celpermeabiliteit in te gaan. 

Het probleem der selectieve stofuitwisseling. 

Reeds lang is het den biologen opgevallen, dat levende cellen het vermogen 
bezitten sommige stoffen snel, andere daarentegen slechts langzaam of in het 
geheel niet, in zich op te nemen of aan hun omgeving af te staan. Aan dit ver
mogen nu, dat ten nauwste met het leven van de cel verbonden blijkt (in samen
hang met bepaalde levensphasen der cel varieert dit vermogen n,l. , om bij 
afsterven volkomen verloren te gaan), wordt een belangrijke rol toegekend bij 
de regulatie van het celmetabolisme. Daardoor heeft de vraag naar de oorzaken 
der geconstateerde selectieve stofuitwisseling een algemeener strekking gekregen 
en van de beantwoording dezer vraag worden dan ook groote verwach
tingen gekoesterd voor de opheldering van vele biologische en medische 
problemen. 
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De aanwezigheid van een bijzondere celmembraan als oorzaak der selectieve 
stofuitwisseling. 

Verschillende onderzoekingen hebben ertoe geleid, het bij de stofuitwisseling 
tusschen protoplasma en miheu geconstateerde selectievermogen der levende 
cel te locahseeren in de grenslaag van het cytoplasma: elke levende cel zou 
omgeven zijn door een selecdef permeabele (d.w.z. voor sommige stoffen wèl, 
voor andere niet of in mindere mate doorgankelijke) membraan. 

De eerste aanwijzingen voor het bestaan van zulk een protoplasmamembraan 
werden verkregen bij de bestudeering der volumeveranderingen van allerlei 
plantaardige en dierlijke cellen onder invloed van waterige oplossingen van 
diverse organische en anorganische verbindingen (PFEFFER, DE VRIES, HAM
BURGER). Het verband, dat er kon worden vastgesteld tusschen deze in principe 
reversibele veranderingen van het celvolume en de concentratie der in de op
lossing aanwezige stof (uitgedrukt in het aantal kinetische deeltjes per volume
eenheid en onafhankelijk dus van den stoffelijken aard dezer deeltjes) deed ver
moeden, dat aan genoemde volumeveranderingen osmotische verschijnselen 
ten grondslag lagen. Maar waar deze laatste moeten worden toegeschreven aan 
éénzijdige vloeistofverplaatsingen tusschen twee waterige phasen, welke door 
een voor water en daarin opgeloste stoffen in verschillende mate doorgankelijke 
wand gescheiden worden, imphceert een dergelijke interpretatie van de waar
genomen verschijnselen de aanwezigheid van een selectief permeabele grenslaag 
tusschen protoplasma en medium. 

Meer directe aanwijzingen voor het bestaan van een bijzondere celgrenslaag 
leverden de micrurgische experimenten van CHAMBERS op. Zooals deze onder-
Zoeker kon aantoonen berust het merkwaardige feit, dat het vloeibare en voor 
het grootste gedeelte uit water, voor de rest uit hydrophiele kohoiden, samen
gestelde protoplasma zijn individualiteit in het natuurlijke waterige miheu 
weet te handhaven, niet op een onmengbaarheid der levende substantie met 
zijn medium. Injiceerde hij n.l. met behulp van een micromanipulator (een 
instrument, dat allerlei „operatieve" ingrepen aan cellen onder het microscoop 
mogelijk maakt) gedestilleerd water of een NaCl-oplossing in amoeben, dan 
zag hij het protoplasma zich spoedig vermengen met de ingespoten vloeistof, 
oogenschijnlijk zonder ernstige verstoring der levensprocessen. Hieruit moet 
wel-geconcludeerd worden, dat een op bijzondere wijze gebouwde grenslaag 
voor de handhaving der celindividualiteit in het natuurlijke miheu zorg draagt. 

De selectieve doorgankelijkheid dezer celgrenslaag wordt duidelijk gedemon
streerd door experimenten van JACOBS: 

Worden zeester-eieren, welke men van te voren een geschikten zuurbase-
indicator heeft doen opnemen (b.v. phenolrood, dat in alkalisch miheu een 
roode, in zuur mhieu een gele kleur bezit), gebracht in oplossingen van NaHCOg 
resp. NH4CI, dan neemt hun protoplasma merkwaardigerwijze in de alkalische 
bicarbonaatoplossing een gele, in de zure ammoniumchloride-oplossing een 
roode kleur aan. Intracellulaire injectie der genoemde vloeistoffen echter brengt 
in het cytoplasma reacties teweeg, welke beter met de verwachtingen in over
eenstemming zijn. De verrassende uitkomsten der eerste proeven moeten aldus 
verklaard worden, dat van de in de gebruikte zoutoplossingen aanwezige bestand
deelen slechts bepaalde in de zeester-eieren kunnen diffundeeren. Zoo kunnen 
van de in de bicarbonaatoplossing voorkomende componenten (Na-, HCO3-, 
H- en OH-ionen, H2CO3-, HgO- en COj-moleculen) slechts water en kool-
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dioxyde gemakkelijli in de cellen binnendringen (aldus intracellulair een zure 
reactie teweegbrengend), terwijl uit een ammoniumchloride-oplossing (welke 
NH,- , Cl- , H - en OH-ionen, benevens NH,OH-, H.,0- en NHg-moleculen 
bevat) aheen water en ammoniak in de zeester-eieren penetreeren kunnen 
(waardoor het cytoplasma een alkahsche reactie aanneemt). 

Microscopisch is van zulk een bijzondere celgrenslaag echter niets te con
stateeren. Wordt n.l. een weinig eosine-oplossing aan het waterige medium 
van amoeben toegevoegd, dan nemen deze protozoën, ahhans zoolang ze leven, 
de kleurstof in het geheel niet in zich op; bij regelrechte inspuiting der eosine-
oplossing in de cellen kleuren deze zich echter diffuus rood en wel, voorzoover 
dit microscopisch kan worden waargenomen, tot aan de uiterste celbegrenzing 
toe. De protoplasmamembraan moet dus wel zeer dun zijn! 

Door metingen van het electrisch geleidingsvermogen van dichte celsuspensies 
heeft men zich eenig denkbeeld van de dikte dezer buitenbegrenzing kunnen 
maken. Dergehjke celsuspensies bezitten n.l . voor gelijkstroom resp. laagfre
quente wisselstroomen een grooten weerstand resp. impedantie, welke echter 
niet op een gering geleidingsvermogen van den celinhoud kan worden terug
gevoerd, doch naar alle waarschijnlijkheid op de aanwezigheid van isoleerende 
celmembranen berust. Immers bij cytolyse (b.v. met den niet-electrolyt saponine) 
een ingreep, waardoor de afschermende functie der protoplasmamembraan ver
loren gaat en de celinhoud vrijelijk naar buhen kan treden, neemt de weerstand 
van bedoelde celsuspensies voor de genoemde stroomsoorten af en wel tot een 
waarde, welke beter in overeenstemming is met berekeningen gebaseerd op 
het electrolytgehalte der betreffende cellen, terwijl bij metingen van de impe
dantie voor hoogfrequente wisselstroomen eveneens een met de verwachtingen 
correspondeerend resultaat wordt verkregen, nu echter onafhankelijk ervan of 
de cellen intact dan wel gelaedeerd zijn. Om deze uitkomsten plausibel te ver
klaren kan de intacte cel worden opgevat als een lekkende condensator (het 
aequivalent voor de isoleerende celmembraan) in serie geschakeld met een 
Ohm'schen weerstand (het aequivalent voor den electrolytbevattenden celin
houd). Zulk een combinatie bezit n.l. voor laagfrequente wisselstroomen een 
binnen een zeker bereik weinig van de frequentie afhankelijke impedantie, onge
veer overeenkomend met de som van lek- en Ohm'schen weerstand, welke 
echter, bij hooger opvoeren van de frequentie, vanaf een bepaald trillingsgetal 
crhisch afneemt om daarna op een lager niveau weer een constante waarde = den 
Ohm'schen weerstand aan te nemen. Door meting der impedantie van celsus
pensies voor laag- èn hoogfrequente wisselstroomen is het dus mogelijk de 
capaciteit der isoleerende celmembranen te bepalen, waaruh dan weer, althans 
wanneer de diëlectrische constante (D) van de membraansubstantie bekend 
is, de dikte der protoplasmagrenslaag kan worden berekend. D A N I E L L I nu 
heeft uit metingen van de verandering der z.g. oppervlakte-potentiaal onder 
invloed van aan het grensvlak water/lucht gespreide monomoleculaire filmen van 
diverse organische verbindingen voor de D dezer stoffen waarden tusschen 3 
en 6 afgeleid. Gebruikmakend van een dergelijke waarde voor de D der mem
braansubstantie zijn F R I C K E , REMINGTON, C O L E e.a. met de zoo juist aangegeven 
methodiek voor zeer uheenloopende celtypen (roode en witte bloedcellen, gist
cehen, zeeëgel-eieren enz.) tot vrijwel gelijkluidende resuhaten gekomen, n.l . 
tot een membraandikte van 30—60 A, correspondeerend met de lengte van een 
koolstofketen opgebouwd uit 20—40 C-atomen, 

Langs geheel anderen weg heeft GORTER voor de dikte der erythrocytenmem-



38 

braan een zelfde waarde vastgesteld. Uit de analyse van het lipoidgehalte der 
roode bloedcellen, uit de meting van het oppervlak, dat een bekende hoeveelheid 
van dit hpoid in monomoleculair gespreide laag inneemt en uit de berekende 
oppervlakte van een erythrocyt leidde hij af, dat het per cel aanwezige lipoid 
juist voldoende is om de erythrocyt met een dubbele monomoleculaire fhm te 
bedekken. Indien alle lipoiden in de celgrenslaag zijn opgehoopt, wat wegens de 
capillairactiviteit dezer verbindingen niet onwaarschijnlijk is, beteekent het, dat 
de erythrocytenmembraan een dikte bezit = 2 X de lengte van een vetzuur 
met ca 18 C-atomen = ± 54 A. 

Wegens de geringe dikte der protoplasmamembraan is het niet mogelijk met 
directe onderzoekingsmethoden een inzicht in haar bouw en chemische samen
stelling te verkrijgen, doch wel kan men trachten, gezien de vaak nauwe correla¬
ties tusschen vorm en functie, de structuur der celbegrenzing uit haar verrich
tingen af te leiden. Bij deze manier van bewerken van het probleem kan het 
biologisch experiment dikwijls op waardevolle wijze aangevuld worden door het 
biochemische modellenonderzoek. 

Het biochemische modellenonderzoek. 

Om de beteekenis van het biochemische modellenonderzoek, dat nog lang niet 
overal die appreciatie heeft gevonden, welke het verdient, in een helderder 
licht te plaatsen moge eerst even de normale ontwikkelingsgang van een alge
meen-biologisch vraagstuk geschetst worden; 

Een dergelijk probleem wordt doorgaans door den bioloog gesteld op grond 
van zekere bij rechtstreeksche waarneming van het levende object geregistreerde 
feiten. Zelden echter zal de oplossing van het vraagstuk door directe bestudeering 
van het levende object worden gevonden, omdat door het in elkaar grijpen en 
naast elkaar verloopen van tallooze chemische en physisch-chemische elementair
processen in het protoplasma slechts de resultante dezer celgebeurtenissen zal 
kunnen worden geobserveerd. Om die resuhante nu te kunnen interpreteeren 
is de kennis van elk der elementairprocessen afzonderlijk niet te ontbeeren, doch 
deze kan alleen verkregen worden door onderzoek buiten de levende cel om. 
Daartoe moeten dus in de eerste plaats geschikte modehen worden gezocht, 
waaraan de bedoelde elementairprocessen onder zoover mogelijk vereenvoudigde 
omstandigheden systematisch in vitro kunnen worden nagegaan. Di t deel van 
het onderzoek behoort meestal tot het werkgebied van den biochemicus. Heeft 
deze vervolgens de voor het model essentieele factoren achterhaald, dan kan hij 
Zich zekere voorstellingen maken omtrent het gebeuren in de intacte cel. En 
nu IS het weer de taak van den bioloog om de waarde der opgestelde werk
hypothese aan het levende object te toetsen door dit laatste aan den invloed van 
thans doelbewust gekozen variabelen te onderwerpen. 

Permeabiliteitstheoneên, 

Om de selecdeve doorgankelijkheid van de celmembraan te kunnen begrijpen 
heeft men zich aan de hand van experimenteele gegevens een voorstehing 
trachten te vormen van de fijnere structuur der protoplasmagrenslaag. 

Op grond van zekere analogieën tusschen de eigenschappen van de celmem
braan en die van een uit ferrocyaankoper bestaand neerslagverhes meende 
TRAUBE de selectieve permeabiliteit der eerste op haar poreuze structuur te 
moeten terugvoeren. Slechts die deeltjes zouden de cel kunnen binnendringen, 
welker afmetingen kleiner zijn dan de diameter der membraanporiën, de cel-



39 

membraan zou m.a.w. alleen maar de passieve rol van „molecuulzeef" vervullen. 
Inderdaad kon in proeven met levende cellen tusschen molecuulgrootte en 
permeëerend vermogen vaak (doch lang niet ahijd) een nauwe correlatie worden 
vastgesteld. 

Later heeft MICHAËLIS , om ook de bij vele celsoorten geconstateerde selec
tieve ionenpermeabhheit te kunnen verklaren, de theorie van TRAUBE in dien 
zin uhgebreid, dat voor het in cehen penetreeren van ionen, naast de diameter 
der membraanporiën, in het bijzonder de capillairelectrische lading der poriën-
wanden van doorslaggevenden invloed zou zijn. In proeven over de diffusie 
van electrolyten door sterk uitgedroogde celloidine-vliezen toonde deze onder-
Zoeker n.l. door chemische analyse resp. door meting van Z.g. membraan
potentialen aan, dat negatief geladen vliezen van voldoende dichtheid slechts 
voor kationen doorgankelijk zijn, terwijl positief geladen membranen (b.v. door 
omlading met alkaloïden of basische kleurstoffen uit de voorgaande verkregen) 
uitsluhend anionen laten passeeren, 

Blijkbaar wordt, ahhans bij een voldoend kleine doorsnede der membraan
poriën, door de afstootende werking van de geladen poriënwand op de ionen 
met hetzelfde ladingsteeken het dlffusie„kanaar' voor deze laatste zoodanig 
vernauwd, dat ze niet meer kunnen permeëeren. 

Aan deze opvatting werd steun verleend door de vondst van MOND , dat de 
selectieve anionenpermeabhitelt van erythrocyten door wijziging van de water
stofionenconcentratie van het milieu in een selectieve kationendoorgankehjkheid 
kan worden omgezet. Bij een pH < 8 blijkt de roode bloedcel uitsluitend 
anionen door te laten, bij een pH > 8 is zij daarentegen slechts voor kationen 
permeabel. Het lag voor de hand dh verschijnsel in verband te brengen met een 
eventuëele omlading van de erythrocytenmembraan, in welk geval deze laatste 
een iso-electrisch punt van p H 8 zou moeten bezitten, Hoe aanlokkelijk deze 
verklaring echter ook is, ze heeft het bezwaar, dat directe metingen van het 
omladingspunt van roode bloedcellen met behulp van de electrophorese-metho-
diek niet aan de gestelde verwachting hebben beantwoord. Om aan deze moeilijk
heid het hoofd te bieden veronderstelde MOND , dat voor de selectieve anionen
permeabhitelt niet de buitenste protoplasmalaag, maar een daaronder gelegen, 
en dus door de buitenste gemaskeerde, laag van belang zou zijn. 

Tot een geheel andere voorstelling van de structuur der celmembraan kwam 
OVERTON , Gebruik makend van een suggestie van NERNST , dat de mate van 
oplosbaarheid van een stof in de protoplasmabuitenlaag bepalend zou zijn voor 
haar permeëerend vermogen en rekening houdende met de ervaring, dat onder 
de regelmatig aan te treffen bouwsteenen der levende substantie capillairactieve 
lipoiden (zooals lecithine en cholesterol) voorkomen, welke volgens het theorema 
van GIBBS-THOMSON in het grensvlak tusschen cel en medium moeten Zijn 
opgehoopt, heeft OVERTON een verband trachten aan te toonen tusschen penetra
tievermogen en oplosbaarheid in lipoidhoudende systemen. Daartoe bestudeerde 
hij eenerzijds de snelheid, waarmede verschillende stoffen in levende cellen 
binnendringen (beoordeeld naar de optredende pharmacologische werkingen, 
volumeveranderingen, cytoplasmaverkleuring e,d,), terwijl hij anderzijds de 
verdeeling naging van dezelfde verbindingen over het binaire stelsel „lipoid"/ 
water, dat als model voor het tweephasige systeem protoplasmamembraan/uit-
wendig mhieu fungeerde. Als „lipoid" dienden hierbij met water niet-mengbare 
organische vloeistoffen, zooals chloroform, nitrobenzol e,d„ waaraan lecithine 
en cholesterol waren toegevoegd, terwijl het verdeehngsquotient (d,w,Z. de 
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verhouding van de concentraties der betreffende verbinding in de lipoide en in 
de waterige phase) een maatstaf vormde voor de oplosbaarlieid in de celmem
braan, De resultaten dezer experimenten demonstreerden zulk een frappante 
symbasie tusschen permeatiesnelheid en verdeelingsquotient, dat OVERTON 
meende de celmerabraan als een homogene lipoidlaag, dus als een continue, 
met water met mengbare phase te mogen beschouwen, In dezen vorm vindt 
de hypothese echter weinig aanhangers meer, daar zij geen plausibele verklaring 
kan geven voor het permeëeren van in lipoiden slecht oplosbare, doch voor de 
cel onmisbare verbindingen (zooals water, aminozuren, suikers), nog afgezien 
van het feit, dat zij heelemaal geen rekening houdt met het voorkomen van 
capillairactieve (en daardoor zonder twijfel eveneens in de Celgrenslaag ver
dichte) eiwitten m het protoplasma. Uit OVERTON'S proeven is intusschen wel 
komen vast te staan, dat permeatievermogen en molecuulstructuur nauw met 
elkander gecorreleerd zijn (zoo zelfs, dat de beteekenis van de molecuulgrootte 
vaak geheel op den achtergrond treedt!): naarmate de moleculen een minder 
jDolair karakter bezitten, dringen ze gemakkelijker in levende cellen binnen; 
hoe sterker polair de moleculen echter zijn, hoe moeilijker ze door de relmem-
braan permeëeren. Op grond van den algemeen geldenden regel „like loves hke" 
mag hieruit besloten worden, dat de protoplasmagrenslaag uit weinig polaire 
componenten is opgebouwd. 

De zoo juist besproken hypothesen hebben beide bovendien het groote be
zwaar, dat zij een te statische voorstehing geven van de membraanstructuur, 
waarbi) geen rekening is gehouden met de veranderlijkheid van de celpermea-
l u l ' Ff 'doorgankelijkheid van de protoplasmagrenslaag is n.l, in sterke mate 

afhankelijk van aherlei uitwendige en inwendige factoren. Van deze permeabih-
teitsbemvloedingen zijn vooral die, welke door electrolyten worden uitgeoefend 
uitvoeriger onderzocht. Daarbij is geconstateerd, dat ionen, die zwellend werken 
op hydrophiele kohoide stelsels (b.v. Na- en K-ionen), de doorgankelijkheid der 
celniembraan verhoogen, terwijl ionen, die dehydratatie teweeg brengen (zoo
als Ca), het tegengestelde effect veroorzaken. 

In vloeistoffen, die meerdere neutrale zouten bevatten, zooals het natuurlijke 
mhieu van de levende cel, is daarom een zeker ionen-antagonisme vast te stellen 
en de normale celpermeabihteh blijkt dan ook aan een bepaalde equhibreering 
van ionen, o.a. van de Ca, Na- en K-ionen, gebonden te zijn. Hoogstwaarschijn
lijk zijn deze electrolytinvloeden terug te voeren op een uitwisseling van ionen 
uit de celmembraan tegen andere ionen uit het medium. Dat ionen inderdaad 
deel uitmaken van de membraanstructuur, daarvoor zijn enkele aanwijzingen 
voorhanden. Zoo zijn OSTERHOUT en zijn medewerkers, die zekere bioëlectrische 
verschijnselen aan groote plantencellen (Nitella) onderzochten, tot de conclusie 
gekomen, dat phosphatidezuren een integreerend bestanddeel der protoplasma
grenslaag vormen en dat deze verbindingen door Ca-ionen verhinderd worden 
oni m het buitenmilieu weg te diffundeeren, daar de vrij slecht gedissocieerde 
calcmmzouten van genoemde zuren een grootere affiniteit hebben voor de weinig 
polaire membraansubstantie dan voor het waterige medium. En CLARK kon 
aantoonen, dat de contracties van een hartspierpreparaat bij verlaging van de 
Ca-ionenconcentratie der omspoelende vloeistof onder een waarde van 0,86 
milliaequivalent vrijwel momentaan in kracht afnemen, om echter bij toevoe-
gmg van Ca-ionen weer onmiddellijk in sterkte toe te nemen, welk verschijnsel 
door deze onderzoeker toegeschreven werd aan de aanwezigheid van dissociabele 
calcium-hpoidcomplexen in de celmembraan. 
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Naast een ionen-antagonisme heeft men in proeven met levende cehen ook 
een hpoid-antagonisme kunnen vaststellen: cholesterol b.v. heeft een „ver
dichtende" werking op de celmembraan, terwijl lecithine daarentegen een 
„openend" effect uitoefent. De verhouding cholesterol/lecithine in de proto
plasmagrenslaag zal dus mede van invloed zijn op de doorgankelijkheid van 
deze laatste. 

Door CLOWES werd een poging gedaan ook het dynamische aspect der permea
biliteitsverschijnselen in de voorstelling omtrent de membraanstructuur te ver
werken. Hi j beschouwde de protoplasmabuitenlaag als een emulsie samenge
steld uit lipoiden als ééne, hydrophiele eiwitten -|- electrolyten + water als 
andere phase. Als model voor dit systeem koos CLOWES zich een ohe-water-
emulsie. Bij een geschikte mengverhouding der twee phasen (in de buurt van 
1 : 1 ) kan dit heterogene stelsel zich in twee verschijningsvormen voordoen; 
in het ééne geval maakt water, in het andere olie de continue phase uit. Het 
optreden van het olie-in-water-type wordt bevorderd door monovalente kationen, 
de vorming van het water-in-olie-type daarentegen door di- en trivalente 
kationen. Onder bepaalde omstandigheden kan er een z.g. phasenomkeer plaats 
vinden: door zekere veranderingen in de electrolytsamenstehing b.v. kan het 
ééne emulsie-type in het andere worden overgevoerd, terwijl bij een gunstige 
verhouding van mono- tot divalente kationen een soort labiele overgangstoe
stand te reahseeren is, waarbij elk der twee phasen een samenhangend geheel 
vormen. 

De membraansubstantie nu zou normaliter (onder invloed van het Na-Ca-
balancement) in zulk een labielen emulsie-toestand verkeeren en daardoor zoo
wel voor in water als voor in lipoiden oplosbare stoffen doorgankelijk zijn (bij 
de eerste zou de molecuulgrootte, bij de tweede de molecuulstructuur voor de 
permeatiesnelheid bepalend zijn); bij overwegen van den invloed der Na-ionen 
zal alleen de waterige eiwitoplossing de continue phase vormen en de mem
braan dus slechts voor hierin oplosbare verbindingen doorgankelijk zijn; hebben 
daarentegen de Ca-ionen de overhand, dan zal de continue phase uit lipoiden be
staan en zullen uitsluitend de hierin oplosbare stoffen kunnen permeëeren. 

Tegen CLOWES ' hypothese zijn echter ernstige bezwaren aan te voeren: zoo 
komt de phasenomkeer in het model slechts door het verrichten van mechani-
schen arbeid, dus niet spontaan, tot stand, terwijl de aanwezigheid van lecithine 
hem geheel onmogelijk maakt. 

Tracht men zich aan de hand van het aangevoerde feitenmateriaal een voor
stelling te maken van den bouw der protoplasmabuitenlaag, zoo resulteert slechts 
een vaag, onsamenhangend beeld; 

de celmembraan is een twee met elkander mengbare waterige phasen schei
dende, poreuze, slecht geleidende, uit lipoiden, eiwitten en ionen samengestelde, 
gewoonlijk negatief i) geladen, bimoleculaire f i lm . 

Langs den weg van het onderzoek van modellen is BUNGENBERG DE JONG tot 
een veel gedetailleerder en meer dynamische voorstelling van de structuur der 
celmembraan gekomen, met behulp waarvan vele der tot dusver onbegrepen 
permeabiliteitsverschijnselen een plausibele verklaring hebben gevonden. BUN-

1) De meeste cellen zijn, in tegenstelling tot de erythrocyten, selectief kationen-permeabel, 
wat met het oog op de aanwezigheid van allerlei organische zuren in het protoplasma doel
matiger geacht moet worden. 
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GENBERG DE JoNG had zich ten doel gesteld uit biokohoiden (eiwhten, polysacha-
nden, phosphatiden, polynucleotiden), dus uh bouwsteenen der levende 
substantie, een model te construeeren, dat natuurgetrouwer de eigenschappen 
van de celmembraan zou weergeven dan ahe totnogtoe bestudeerde neerslag- en 
cehoidinevliezen, ohelagen en emulsies. Bij de pogingen een kohoidfhm te 
reahseeren, welke in staat is twee onderling mengbare, waterige phasen van 
elkander te scheiden, viel de aandacht op een reeds eerder door TIEBACKX be-
scht-even systeem: een mengsel van een arabische gom- en een gelatine-sol, 
dat bi; aanzuren ontmengingsverschijnselen te zien geeft. Het lag voor de hand 
de aanwezigheid van kolloidfilmen (met de gezochte eigenschappen) te ver-
onderstehen op de grens van de zich hierbij vormende druppels, immers bij 
aanwezigheid van macrogrensvlakken en bij voldoende solconcentraties zijn de 
voorwaarden gegeven voor het ontstaan van adsorptiefilmen. 

Een nader onderzoek naar de oorzaken, die aan deze ontmenging in het stelsel 
arabische gom—gelatine ten grondslag liggen en naar de eigenschappen der 
Zich afscheidende phasen ontsloot een geheel nieuw arbeidsterrein, dat der 
gecondenseerde hydrophiele kolloidsystemen. Maar bij de exploratie hiervan 
werd de aandacht zoozeer door de kolloidchemische vraagstukken in beslag 
genomen, dat de oorspronkelijke doelstelling voorloopig terzijde moest worden 
gesteld, doch, zooals bleek, om later aheen maar met des te meer resultaat 
opnieuw te worden opgevat. 

Bij de bestudeering van het bovenvermelde ontmengingsverschijnsel stelde 
BUNGENBERG DE JONG zich niet op een phasentheoretisch standpunt, maar be
diende hij zich bewust van een in de kolloidchemie gangbare selectieve be
schouwingswijze, waarbij niet aan alle componenten van een systeem gelijke 
beteekenis wordt toegekend, maar zeer speciaal de kolloide component in het 
middelpunt der belangstehing wordt geplaatst. Om dit duidelijk tot uiting te 
brengen werd aan het onderhavige ontmengingsverschijnsel de benaming 
coacervatie gegeven en het zich afscheidende, vloeibare, kolloidrijke stelsel 
coacervaat genoemd. 

De vorming van een coacervaat uit een sol vertoont een opmerkelijke analogie 
met het ontstaan van een vloeistof door condensatie van een gas. In hydrophiele 
kolloide stelsels vormt een waterige vloeistof het dispersiemiddel en treden 
als kleinste kinetische eenheden der gedispergeerde phase z.g. micellen op. 
Gassen en vloeistoffen kunnen nu ook als disperse systemen worden opgevat, 
waarin dan de aether de beteekenis heeft van dispersiemiddel, terwijl de mole
culen een zelfde rol vervullen als de genoemde micellen. Vergelijkt men het 
gedrag der kinetische eenheden van moleculair- en kolloid-disperse systemen 
met elkander, dan blijken de micellen van een sol een zelfde groote mate van 
bewegingsvrijheid te bezitten als de moleculen van een gas, terwijl de micellen 
van een coacervaat evenals de moleculen van een vloeistof een veel geringere 
bewegingsvrijheid hebben en gedwongen zijn om op een beperkten afstand 
van elkaar te verblijven. Denkt men zich het dispersiemiddel even weg, dan zou 
een sol resp. een coacervaat dus ook een micehairgas resp. micehairvloeistof 
genoemd kunnen worden. En zooals een gas tot een vloeistof verdicht kan wor
den, zoo kan een micehairgas tot een micehairvloeistof condenseeren. De analogie 
IS zelfs nog verder door te voeren: evenals een vloeistof kan uitkristalhseeren, 
kan een coacervaat (m sommige gevallen althans) in een kolloid-„kristal" over
gaan, waarin de micellen, gelijk de moleculen van een waar kristal, hun vrijheid 
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van beweging nagenoeg gelieel hebben ingeboet en ten opzichte van elkaar op 
een bepaalde wijze geordend zijn. Een coacervaat (resp. kohoidkristal) staat 
verder in evenwicht met een, gewoonlijk zeer kolloidarm, sol en vertoont 
aldus nog een ander punt van overeenkomst met een vloeistof (condensatie-
evenwicht !) resp. kristal (sublimatie-evenwicht!), Coacervaten en kolloidkristallen 
zijn daarom als gecondenseerde kolloidsystemen op te vatten, t)eze twee grond
typen van gecondenseerde kolloidsystemen kunnen zich echter nog in ver
schihende vormen aan ons voordoen, BUNGENBERG DE JONG maakt een onder
scheid in ; 
a) Stelsels met een gelijkmatige uitbreiding in drie dimensies. 

Hiertoe behooren de coacervaten en kolloidkristallen in engeren zin, alsmede 
systemen van hoogere orde, welke uit aggregaten bestaan van submicros
copische coacervaatdruppels (zooals vlokken) of submicroscopische kolloid
kristallen (zooals gelen), 

b) Stelsels met een uitbreiding hoofdzakelijk in twee dimensies, z.g. kolloid
filmen, welke zoowel coacervaat- als kolloidkristalnatuur kunnen bezitten 
al naar gelang de mate van bewegingsvrijheid, waarover de micellen beschik
ken. 

c) Stelsels met een uitbreiding voornamelijk in één dimensie, z.g, fibrillen, 
welke het karakter van kolloidkristallen bezitten. 

De sub b) genoemde systemen interesseeren ons in verband met het boven 
aangeroerde probleem der celpermeabiliteit het meest. Zij leenen zich echter 
minder goed voor een experimenteel onderzoek, zoodat ontstaansvoorwaarden 
en eigenschappen voornamelijk bestudeerd zijn aan driedimensioneele gecon
denseerde stelsels. De hierbij verworven kennis kan echter direct op kolloid
filmen worden overgedragen, omdat de laatste zich uit coacervaten vormen. 

De oorzaken, die tot het ontstaan der zoo juist vermelde gecondenseerde 
stelsels van hydrophiele kohoiden leiden, zijn veel talrijker dan in het analogon 
(immers terwijl het condensatie-evenwicht door druk, volume en temperatuur 
bepaald wordt, is het coacervatie-evenwicht ook nog afhankelijk van de samen
stelling van het dispersiemiddel) en oppervlakkig bezien van zeer uiteenloopen
den aard, doch in laatste instantie is de dichtere pakking der micellen steeds op 
een zoodanigen graad van dehydratatie dezer deeltjes terug te voeren, dat de 
aanvankelijk diffuse solvaatmantels dezer kinetische eenheden (welke zonder 
duidelijke begrenzing in het vrije dispersiemiddel overgaan) in concrete met 
vrije grensvlakenergie worden getransformeerd. 

Voor de biologie zijn vanzelfsprekend vooral die gecondenseerde kolloid
stelsels van beteekenis, waarbij de vereischte graad van dehydratatie teweeg 
wordt gebracht door ook onder de natuurlijke milieucondities te reahseeren 
cohaesiefactoren. 

Daartoe behooren coacervaten (resp, kolloidkristallen), welke hun ontstaan 
te danken hebben aan het optreden van voldoend groote electrostatische attractie
krachten tusschen de aan de vorming van het gecondenseerde kohoidstelsel 
deelnemende kinetische eenheden. Zij worden onder de benaming complexe 
systemen samengevat, Daar men drie soorten van geladen deeltjes (ionen) kent, 
n,l, positief geladen kationen, negatief geladen anionen en tezelfdertijd positief 
èn negatief geladen ampho-ionen, zijn deze complexe kolloidstelsels, al naar ge
lang één, twee of alle drie iontypen aan den bouw ervan deelnemen, te onder
scheiden in ; 
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I . unicomplexe systemen (combinaties van ampho-ionen met ampho-ionen); 
I I . dicomplexe systemen (combinaties van kationen met anionen); 

I I I . tricomplexe systemen (combinaties van ampho-ionen met kat- en anionen. 
Hierbij moet minstens één der deelnemende iontypen van liohoiden aard zijn, 

de overige kunnen ook wel een kristahoid Irarakter bezitten. 
Inwendige toestand en eigenschappen van al deze complexe kohoidstelsels 

worden bepaald door de z.g. complexbetrekkingen, onder welke benaming de 
wisselwerking van cohaesie- en repulsiekrachten tusschen de tegengesteld ge
laden complexdeelnemers wordt samengevat. Tot de cohaesiefactoren moeten 
gerekend worden: 

1. de effectieve electrostatische attractiekrachten tusschen de tegengesteld 
geladen (z.g. ionogene) atoomgroepen, 

2. de van der Waals'sche aantrekkingskrachten tusschen ongeladen (zoo
wel polaire als apolaire) atoomgroepen. 

De repulsie resulteert uit: 
1, de hydratatieneiging der hydrophiele groepen, 
2, de warmtebeweging der kinetische eenheden. 
De algemeene eigenschappen van gecondenseerde kolloidsystemen en hun 

beïnvloeding door verschillende factoren (als waterstofionenconcentratie, 
neutrale zouten, niet-electrolyten, temperatuur) zijn het uitvoerigst bestudeerd 
aan vertegenwoordigers der dicomplexe stelsels. Van deze laatste kan men, al 
naar gelang beide deelnemende iontypen een kolloidaal karakter bezhten dan 
wel slechts één van beide, twee vormen onderscheiden, welke resp, complex-
coacervaat en autocomplexcoacervaat worden genoemd. Als prototype van het 
eerste kan het uh negatief geladen arabische gom-micellen en positief geladen 
gelatine-deeltjes gevormde coacervaat worden beschouwd, als voorbeeld van 
het laatste het uit negatief geladen arabische gom-micehen en positief geladen 
hexolionen samengestelde coacervaat. Deze coacervaten vertoonen nu de vol
gende bijzonderheden: 

1, Beteekenis van de mengverhouding der met elkaar reageerende componenten. 
Reversibiliteit van het coacervatieverschijnsel. 

Onder gelijke milieucondities treedt slechts binnen een zeker traject van con
centratieverhoudingen der complexdeelnemers coacervatie op; een voldoende 
overmaat van één der componenten verhindert het optreden van coacervatie 
of heft een reeds gevormd coacervaat op. Uit dit laatste phenomeen blijkt, dat 
het ontmengingsverschijnsel een reversibel proces is. 

Bij een bepaalde verhouding van de concentraties der complexdeelnemers is 
de coacervatie optimaal, wat tot uitdrukking komt in de maximale hoeveelheid 
kolloide materie welke in het coacervaat is opgehoopt en in het minemale 
watergehalte van dit laatste (hetgeen beteekent, dat de complexdeelnemers bij 
deze mengverhouding het dichtst opeen zijn gepakt). Het watergehalte van het 
gecondenseerde stelsel is van grooten invloed op den verschijningsvorm ervan: 
bij een hoog watergehalte treden er goed vloeibare, ronde, gemakkelijk ver
smeltende coacervaatdruppels op, bij een laag watergehalte ontstaan vlokken, 
d,w,z. aggregaten van submicroscopische coacervaatdruppels, welke moeilijk 
tot grootere druppels samenvloeien; hiertusschen zijn dan nog allerlei overgangs
vormen mogelijk, 

De samenstehing van het condensatieproduct is niet constant, doch de ver
houding van de concentraties der complexdeelnemers erin varieert symbaat 
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met de verhouding der componenten in het totale stelsel (d.w.z, in coacervaat + 
evenwichtsvloeistof). 

Van de verhouding der componenten in het gecondenseerde stelsel hangt niet 
slechts het watergehalte af, maar ook de electrische lading der coacervaat
druppels, welke n,l, als de algebraïsche som van de ladingen der complexdeel
nemers is te beschouwen. Bij dezelfde mengverhouding, waarbij het waterge-
balte een minimum vertoont, bezit het grensvlak tusschen coacervaat en even
wichtsvloeistof de lading O, Hier, waar positief en negatief geladen componenten 
elkaar precies neutraliseeren, is de cohaesie dus maximaal, waarschijnlijk 
omdat de Coulomb'sche attracde een optimale waarde bereikt (zie beneden). 
Bij elke andere mengverhouding zal één der componenten overwegen, ten ge
volge waarvan de coacervaatdruppels een lading zullen verkrijgen van hetzelfde 
teeken als die van den in overmaat aanwezigen complexdeelnemer en de effec
tieve electrostatische attractie zal verminderen, waardoor het watergehalte zal 
toenemen, 

2, Invloed van milieufactoren, 

a) Beteekenis van de waterstofionenconcentratie, 

Complexcoacervatie van hydrophiele biokolloiden vindt slechts in een be
paald pH-gebled plaats. Waterstofionen beïnvloeden n,l. in sterke mate de 
dissociaties der zure resp. basische groepen, waaraan deze verbindingen hun 
lading te danken hebben; bij die pH-waarden, waarbij één der componenten 
ongeladen is, kan dan ook geen complexcoacervatie optreden. Van de pH is 
verder afhankelijk de mengverhouding der complexdeelnemers, waarbij de 
coacervatie optimaal is, 

b) Invloed van neutrale zouten. 
Neutrale zoUten in voldoende concentratie verhinderen het optreden van 

complexcoacervatie of heffen reeds ontstane complexcoacervaten op, In concen
traties, waarbij deze invloed nog niet duidelijk zichtbaar is, kan door chemische 
analyse een verhooging van het watergehalte van het coacervaat worden ge
constateerd. Hieruit volgt dus, dat de cohaesie door neutrale electrolyten ver-
Zwakt wordt, een effect, dat zonder twijfel terug te voeren is op een vermindering 
van de electrostatische attractiekrachten ten gevolge van de afscherming van den 
negatief geladen complexdeelnemer door de kationen, van den positief geladen 
component door de anionen van den toegevoegden electrolyt. Deze opvatting 
vindt steun in het feit, dat bij vergelijking van de werkzaamheid van verschil
lende zouten (in aequivalente concentraties) deze zich laten rangschikken in een 
volgorde, voor welke de valentie zoowel van anion als kation maatgevend is 
(z,g, dubbele valentieregel); zoo werken b,v, zouten met een éénwaardig anion 
des te sterker de coacervatie tegen naarmate het kation hooger valent is, terwijl 
neutrale electrolyten met een éénwaardig kation des te meer de complexcoacer
vatie remmen naarmate het anion een hoogere waardigheid bezit. Symboliseert 
men een zout door de combinatie van twee cijfers, waarvan het eerste de waar
digheid van het kation, het tweede die van het anion voorstelt, dan kan deze 
dubbele valentie-regel schematisch op de volgende wijze worden uitgedrukt; 

1 — 1 < 1 — 2 < 1 — 3 < 1 — 4 enz. 
1 — 1 < 2 — 1 < 3 — 1 < 4 — 1 enz. 

De resistentie van een complex stelsel ten opzichte van een bepaald zout 
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om 
(aangegeven door de concentratie van het betreffende zout, die noodig is 
het optreden van coacervatie volledig te verhinderen resp. om een reeds gevormd 
coacervaat geheel op te heffen) is maximaal bij het omladingspunt van het ge
condenseerde systeem. De intensiteit der complexrelaties komt dan ook, be
halve m het watergehalte, in de resistentie ten opzichte van den invloed van 
neutrale zouten tot uiting. 

Door de ongelijke aanhechting van hun ionen beïnvloeden neutrale zouten 
de ladmg van het grensvlak coacervaat/evenwichtsvloeistof zoodanig, dat, ver
geleken met l ~ l - w a a r d i g e electrolyten, combinaties van een éénwaardig 
kation met multivalente anionen negativeerend werken en omgekeerd combi
naties van een éénwaardig anion met hoogerwaardige kationen positiveeren 
(z.g. doorloopende valentieregel): 

relatieve positiveering 3 — 1, 2 — 1, 1 — 1, 1 — 2, 1 — 3 relatieve negati-
veermg. Als een gevolg hiervan kan bij een niet-uitgebalanceerde stelsel (waarbij 
de coacervatie dus nog niet maximaal is) de complexvorming door lage zout-
concentraties bevorderd worden. 

c) Invloed van niet-electrolyten. 

Sommige in water oplosbare niet-electrolyten, zooals verschihende alcoholen 
en aceton, bevorderen de vorming van complexcoacervaten. De cohaesiever-
meerdering berust hier voornamelijk op een versterking der Coulomb'sche 
attractiekrachten door verlaging van de diëlectriciteitsconstante van het medium 
(twee puntvormige deeltjes met respectievelijke ladingen + en — e^, welke, 
gescheiden door een medium met diëlectriciteitsconstante D, op een afstand r van 

elkander verwijderd zijn, trekken elkaar aan met een kracht K = ~ ^ ) , daar
naast waarschijnlijk ook op een verzwakking der repulsie door directe ver
mindering van de hydratatie der complexdeelnemers (de moleculen der bedoel
de met-electrölyten oefenen n.l. evenals de hydrophiele groepen der complex
deelnemers een aantrekking en richtende werking uit op de waterdipolen en 
treden dus met de laatstgenoemde hydratatiecentra in concurrentie). 

3. Invloed van de temperatuur. 

Verhooging van de temperatuur heeft tweeërlei invloed: in de eerste plaats 
zal een vergrooting van de kinetische energie der micehen resp. ionen hiervan 
het gevolg zijn, waardoor de samenhooping der complexdeelnemers zal worden 
tegengewerkt; in de tweede plaats wordt daardoor echter ook de oriëntatie der 
waterdipolen verminderd, wordt m.a.w. de hydratatie der hydrophiele groepen 
en dus de repulsie verzwakt. Gewoonlijk overweegt het eerstgenoemde effect 
en zal temperatuursverhooging het optreden van gecondenseerde stelsels be
moeilijken resp. reeds gevormde coacervaten in solen overvoeren. 

4. Invloed van een electrisch veld. 

Worden voldoende vloeibare en voldoende groote complexcoacervaatdruppels, 
gesuspendeerd in hun evenwichtsvloeistof, in een gelijkstroomveld gebracht, 
dan kunnen door een microscoop allerlei bijzonderheden aan hen worden waar
genomen. Naast enkele atypische phenomenen, zooals de electrophorese der 
coacervaatdruppels en hun vormverandering ten gevolge van een verschillend 
geleidingsvermogen van coacervaat en milieu (het z.g. BüCHNER-effect), treden 
de karakteristieke desintegratie-verschijnselen op. Deze omvatten: 
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1. het ontstaan van vacuolen (met vloeistof gevulde blaasjes) binnenin de 
coacervaatdruppels; deze vacuolen versmelten tot grootere, welke zich in de 
richting van het electrisch veld naar één der zijden van den coacervaatdruppel 
verplaatsen om ten slotte hun inhoud naar buiten uit te stooten; 

2, de vorming van talrijke nieuwe coacervaatdruppeltjes op eenigen afstand 
van het oppervlak der oorspronkelijke in het milieu en wel aan die zijde van de 
eerst aanwezige coacervaatdruppels, gelegen tegenover de uhtreedplaats der 
vacuolen. 

Deze desintegratie-verschijnselen bezitten een polair karakter (door commu-
teeren van den electrischen stroom wisselen ze van richting om; bij gebruik 
van wisselstroom blijven ze uit) en leiden, bij een voldoend sterk veld, tot een 
volledig uiteenvallen der grootere coacervaatdruppels in ontelbaar veel kleine 
(vandaar de naam!). Zij hangen verder samen met de lading van het coacervaat: 
bij een negatief geladen coacervaatdruppel (bij overwegen dus van den negatieven 
component in het stelsel) zijn zij juist het spiegelbeeld van die, welke bij een 
positief geladen coacervaatdruppel (met overmaat van den positieven complex
deelnemer in het systeem) optreden. 

Deze desintegratie-verschijnselen worden door BUNGENBERG DE JONG op de 
volgende wijze verklaard: 

Door het aangelegde electrische veld worden de complexdeelnemers van elkaar 
gescheiden en bewegen zij zich in tegengestelde richtingen. De coacervaatdrup
pel is echter omgeven door een f i l m , ontstaan ten gevolge van adsorptie van 
den in overmaat in het stelsel aanwezigen component. Deze f h m laat slechts 
den ongelijknamig geladen component passeeren, die zich in het milieu opnieuw 
met de in overmaat aanwezige micelsoort vereenigt onder vorming van kleine 
coacervaatdruppels, maar bemoeilijkt het uittreden van den anderen, gelijk
namig geladen, component, welke zich daarom binnen den coacervaatdruppel als 
sol moet afscheiden. De zoo gevormde vacuole wordt door electrophorese naar 
de peripherie van den coacervaatdruppel gevoerd en komt hier in contact met 
de omhullende f i lm. Deze wordt thans aan beide zijden door nagenoeg dezelfde 
vloeistoffen omspoeld, heeft geen reden van bestaan meer en verdwijnt, indien 
zij althans niet irreversibel veranderd is of om andere redenen (zie onder) een 
bijzonder stabiele structuur bezit. 

Onder de complexe kolloidsystemen, waarvan de algemeene eigenschappen zoo 
juist zijn opgesomd, nemen die, welke uit phosphatiden en anorganische katio
nen zijn opgebouwd, in meer dan één opzicht een bijzondere plaats in, 

Tot de phosphatiden, belangrijke bouwstoffen der levende materie, behooren 
o.a. de phosphatide-zuren en de lecithinen. Deze verbindingen vertoonen een 
groote overeenkomst in structuur met de vetten: vervanging van één der yet-
zuurrresten in een triglyceride door orthophosphorzuur doet een phosphatide
zuur ontstaan en door hierin weer één der twee nog vrije zuurgroepen van het 
phosphorzuur te veresteren met choline (een alcohol met sterk basische eigen
schappen) wordt een lecithine gevormd. De phosphatiden vereenigen zoo in 
hun moleculen apolaire atoomgroepeeringen (de vetzuurresten) met krachtige 
ionogene groepen. Terwijl nu bij de condensatie van de meeste hydrophiele 
kohoiden van der Waals'sche attractiekrachten slechts van ondergeschikt be
lang zijn, spelen deze cohaesiefactoren (naast de Coulomb'sche attractiekrachten) 
een voorname rol bij de coacervatie van phosphatiden. Deze kan daardoor ook 
bevorderd worden door verschillende in water slecht oplosbare organische niet-
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electrolyten (b.v. door de biologisch belangrijke steroiden, waartoe cholesterol, 
de bijnierschors- en geslachtshormonen, de vitaminen der D-groep enz. be
hooren), welke, omdat ze een groote affiniteit hebben voor de vetzuurresten der 
phosphatide-moleculen, een dichtere pakking dezer apolaire groepen bewerk
stelligen. Deze, ook wel sensibihsatoren genoemde, niet-electrolyten versterken 
de van der Waals'sche aantrekkingskrachten in zulk een mate, dat het met hun 
medewerking mogelijk is reeds met tweewaardige kationen, b.v. Ca, phosphatide-
solen te doen coacerveeren (terwijl dit zonder senslbilisatie slechts met vier- en 
hoogerwaardige kationen gelukt!). Waar onder physiologische omstandigheden 
alle voorwaarden voor het optreden van phosphatide-coacervaten aanwezig 
zijn, winnen deze gecondenseerde stelsels aan belangrijkheid voor de biologie. 

Aanvankelijk werden de phosphatide-concervaten tot de dicomplexe stelsels 
gerekend, doch later is het waarschijnlijker geworden, dat ze tot de tricomplexe 
systemen behooren. De uit plantaardig en dierlijk materiaal te isoleeren phos
phatiden blijken n.l. steeds mengsels te zijn van meerdere vertegenwoordigers 
dezer stofgroep, waarvan sommige bij physiologische pH-waarden (om en nabij 
p H 7) als anion, andere als ampho-ion voorkomen. 

Een phosphatide-coacervaat is daarom opgebouwd uit phosphatide-amphoio-
nen, phosphatide-anionen, anorganische kationen en vaak ook uit organische 
sensibilisatormoleculen. 

Dergelijke phosphatide-coacervaten vertoonen, vergeleken met geconden
seerde systemen van andere hydrophiele biokolloiden, enkele opvallende ver
schilpunten; 

1, éénmaal gevormd, zijn ze uiterst moeilijk in den soltoestand terug te 
voeren; 

2, gesuspendeerd in hun evenwichtsvloeistof bevochtigen phosphatide-coa
cervaatdruppels glas niet; 

3, vacuolen, binnenin phosphatide-coacervaatdruppels gevormd (door tem
peratuursveranderingen of wijzigingen in de samenstehing van het miheu), 
versmelten niet tot één grooter blaasje indien ze elkaar raken, doch platten 
elkaar slechts af; 

4, in een gelijkstroomveld gebracht vertoonen phosphatide-coacervaatdrup
pels, gesuspendeerd in hun evenwichtsvloeistof, geheel andere morphologische 
verschijnselen als boven beschreven: wel treden ook hier vacuolen in het bin
nenste der coacervaatdruppels op, welke zich naar het oppervlak begeven, 
doch zij puilen slechts naar buiten uit zonder hun inhoud uit te storten en 
verkenen, wegens de onzichtbaarheid i) van hun wand, aan de coacervaatdruppels 
een gefacetteerd uiterlijk; komen nu deze uitpuilende vacuolen zijdehngs met 
elkaar in contact, dan vloeien ze wèl samen en vormen ten slotte één groote, 
doorzichtige blaas, waarvan de wand evenmin zichtbaar Is, maar welke zich 
door de afplatting van den coacervaatdruppel verraadt; bij doorprikken der 
onzichtbare begrenzing met behulp van een micromanipulatornaald rondt de 
coacervaatdruppel zich weer af ten teeken, dat de inhoud der hyaliene blaas 
zich thans met het dispersiemiddel heeft kunnen vermengen; het uiteenvallen 
van de oorspronkelijke coacervaatdruppels en de vorming van nieuwe van 
kleinere afmetingen blijven echter volledig achterwege. 

Uitgaande van de volkomen plausibele aanname, dat de in het grensvlak 

)̂ Slechts in enkele gevallen gelukt het bij scheeve belichting een aanduiding van een 
wand te zien. 
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coacei'vaat-evenwiclitsvloeistof gelegen phosphatide-moleculen volgens het alge
meen geldende principe „like loves hke" georiënteerd zijn, en wel zoo, dat de 
ionogene groepen naar het meest polaire medium (in casu het coacervaat), de 
vetzuur„staarten" naar de minst polaire phase (hier de evenwichtsvloeistof) 
gekeerd zijn, aldus een monomoleculaire f i lm van gerichte phosphatide-mole
culen vormend, heeft BUNGENBERG DE JONG alle vermelde verschijnselen kunnen 
verklaren. De groote gelijkenis, welke het oppervlak van een phosphatide-coacer-
vaatdruppel volgens deze voorstehing met dat van een paraffine-druppel ver
toont, verklaart waarom de eerste, gesuspendeerd in zijn waterige evenwichts
vloeistof, glas niet bevochtigt. De bovengemaakte veronderstelhng geeft o.m. 
ook een explicatie voor het feit, dat twee phosphatide-coacervaatdruppels bij 
contact wèl, twee in het coacervaat gelegen vacuolen bij aanraking niét met 
elkaar versmelten. 

Immers, wanneer twee monomoleculaire phosphatide-filmen met eikaars 
vetzuur„staarten" in aanraking komen volgt samenvloeiing evengoed als wan
neer twee paraffinedruppels tegen elkaar stooten. Vindt de aanraking echter 
met de ionogene groepen plaats (aangezien de vacuole-inhoud in samenstelling 
weinig van de evenwichtsvloeistof afwijkt, bestaat de vacuolewand ook uit 
een monomoleculaire phosphatide-film, waarin de moleculen met hun polaire 
gedeelten naar het coacervaat zijn gericht) dan is de mogelijkheid voor het 
optreden van complexbetrekkingen gegeven en vormt zich een stabiele dubbel-
f i l m , welke in staat is twee met elkaar mengbare en vrijwel identieke waterige 
vloeistoffen van elkander gescheiden te houden. Waar een dergehjke bimole
culaire f i l m door coacervatie en opvolgende vacuolisatie ontstaat, is het alles
zins gerechtvaardigd haar als een tweedimensioneel tricomplex systeem op te 
vatten, op welke dezelfde regels toepasbaar zijn, die voor driedimensioneele 
complexe kolloidstelsels zijn vastgesteld. 

Zoo mag dus worden aangenomen, dat het watergehalte van zulk een dubbel-
f i l m (of, wat op hetzelfde neerkomt, de onderlinge afstand tusschen de phos
phatide-moleculen) op overeenkomstige wijze door electrolyten en niet-electro
lyten zal worden beïnvloed als hierboven voor het watergehalte van complex
coacervaten is aangegeven. De treffende overeenkomst in eigenschappen en 
beïnvloedbaarheid tusschen deze dubbelfilmen en de protoplasmagrenslaag 
zijn voor BUNGENBERG DE JONG aanleiding geweest de hypothese op te werpen, 
dat de voor de selectieve stofuitwisseling tusschen levende cellen en hun milieu 
aansprakelijk te stellen membraan de structuur zou bezitten van een bimole
culaire, tricomplexe, phosphatidefilm, samengesteld uit lecithine-amphoionen, 
phosphatidezuur- (of misschien ook eiwit-)anionen. Ca- (deels ook Na- en K - ) -
ionen en cholesterol- (of andere sensibilisator-)moleculen, welke doorgaans 
nog niet maximaal gecondenseerd is. Deze werkhypothese vereenigt niet slechts 
de voordeden der theorieën van TRAUBE, MICHAËLIS en OVERTON in zich, maar 
doet ook aan het dynamische aspect der celpermeabiliteit recht wedervaren: 
de uit lipoiden opgebouwde, negatief geladen bimoleculaire f i l m bezit in de 
(met water gevulde) ruimten tusschen de gerichte phosphatide-moleculen 
poriën van variabele diameter, reguleerbaar zoowel door anorganische electro
lyten als organische niet-electrolyten. De beteekenis van de lipoidoplosbaarheid 
( = de affiniteit voor apolaire atoomgroepeeringen) en de molecuulgrootte voor 
het permeëeren van stoffen door de celmembraan, de selectieve ionenpermea
biliteit, ionen- en lipoid-antagonisme, zoomede nog vele andere permeabiliteits
verschijnselen vinden daardoor tesamen een ongekunstelde verklaring. 
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Doch niet slechts hieraan ontleent BUNGENBERG DE JONG'S hypothese over de 
bouw der celmembraan haar waarde; zij opent ook nieuwe wegen voor het 
onderzoek van problemen, welke totdusver niet dadelijk met het permeabiliteits-
vraagstuk in verband zijn gebracht, Structuurchemische beschouwingen doen 
n,l, het vermoeden rijzen, dat de nog onbekende aangrijpingspunten van ver
schillende biologisch sterk werkzame verbindingen (vooral van die behoorende 
tot de klasse der steroiden, maar ook b,v, van de carcinogene koolwaterstoffen) 
wel eens in de celmembraan zouden kunnen liggen (waar deze verbindingen 
dan, eventueel na verdringing van reeds aanwezige sensibihsatoren, door een 
„verdichtende" of „openende" werking aanvoer resp, afvoer van voor zekere 
celprocessen noodzakelijke of juist schadelijke bestanddeelen zouden kunnen 
beïnvloeden). 

Aan de hand van een bespreking van het permeabhiteitsprobleem werd ge
tracht de beteekenis van coacervaten voor de biologie te behchten. Deze be
teekenis is natuurlijk met dit ééne voorbeeld niet uitgeput, Tallooze andere 
toepassingen van onze kennis omtrent gecondenseerde kolloidsystemen, zoo
wel op het terrein der algemeene ceheer als op dat der immunologie, zouden 
nog te vermelden zijn, maar hierop in te gaan zou het bestek van deze verhande
ling verre overschrijden. Moge echter het doel, belangstelling op te wekken 
voor de zoo typisch Hohandsche onderzoekrichting in de biochemie van BUN
GENBERG DE JONG en zijn school, door bovenstaande uiteenzetting, ondanks haar 
vele tekortkomingen, zijn bereikt. 



SIMON S T E V I N 

door 

DR E. J . DIJKSTERHUIS. 

Hoewel uit Brugge afkomstig en daardoor thuis behoorend in de geschiedenis 
der Vlaamsche cultuur, kan STEVIN ook tot de groote historische figuren van 
de Noordelijke Nederlanden gerekend worden, omdat zijn leven zich grooten
deels en zijn wetenschappelijke werlczaamheid geheel in ons land heeft afge
speeld. Na een jeugd, waarvan we weinig weten, in 1581 in Leiden gekomen, 
heeft hij zich hier spoedig een naam verworven als beoefenaar van wiskunde 
en mechanica en als ingenieur. Reeds dadelijk begint de lange reeks van zijn 
pubhcaties: in 1582 Tafelen van Interest (bij CHR. PLANTIJN te Antwerpen), 
in 1583 Problemata Geometrica (bij JOH. BELLERUS te Antwerpen), in 1585 
Dialectike ofte Bewysconst, De Thiende, 1'Arithmétique en La Pratique d'Arith
métique (ahe bij CHR. PLANTIJN te Leiden), in 1586 De Beghinselen der Weegh-
const. De Weeghdaet en De Beghinselen des Waterwichts (alle bij F R . VAN RAVE
LINGEN te Leiden), Intusschen doet hij vondsten op technisch gebied, waarvoor 
hem octi-ooien worden verleend; de meeste daarvan hebben betrekking op uit
baggeren en waterloozen. In het bijzonder houdt hij zich bezig met verbete
ringen in de inrichting van den watermolen. Om zijn vondsten op dit gebied 
in practijk te brengen, associeert hij zich in 1588 met JOHAN CORNETS DE GROOT 
te Delft. In 1590 verschijnt van zijn hand een werkje op politiek gebied. Het 
Burgherhck Leven, in 1594 een korte aanvulling van het werk l'Arithmétique 
onder den titel Appendice Algébraique en een geschrift over versterkingskunst, 
Stercktenbouwing (alle bij F R . VAN RAVELINGEN te Leiden). In dezen t i jd moet 
hij reeds in aanraking zijn gekomen met Prins Maurits, met wien hij in het 
Staatsche leger samenwerkt als ingenieur en kwartiermeester en dien hij in 
verschihende wetenschappen onderwijst. In 1604 wordt hij officieel aangesteld 
tot kwartiermeester van het leger, Intusschen is hij ook op nautisch gebied 
werkzaam; hij maakt deel uit van commissies ter beoordeeling van uitvindingen 
op zeevaartkundig gebied en publiceert in 1599 een werkje Havenvinding (bij 
CHR, VAN RAVELINGEN te Leiden), dat over plaatsbepaling op zee handelt. 
Van 1604 af treedt hij ook op als Superintendent van de financiën van Prins 
Maurits, 

Tusschen 1605 en 1608 verschijnt (bij JAN BOUWENSZ te Leiden) zijn hoofd
werk, Wisconstighe Ghedachtenissen, waarin de geheele stof, die hij aan Maurits 
heeft onderwezen, uitvoerig in leerboekvorm behandeld wordt, terwijl tege
lijkertijd een gedeeltelijke Fransche vertaling onder den titel Mémoires Mathé
matiques en een volledige Latijnsche, de Hypomnemata Mathematica (beide bij 
JAN PAEDTS te Leiden) het licht zien. Bij zijn leven is hierna (in 1617 bij JAN 
VAN WAESBERGHE te Rotterdam) alleen nog het werk Castrametatio en Nieuwe 
Maniere van Sterctebou, door Spilsluysen, verschenen, Posthuum hebben echter 
nog het licht gezien; Oeuvres Mathématiques (bij ELZEVIER te Leiden, 1634), 
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een door A. GIRARD bewerkte collectie van een aantal van zijn belangrijkste 
werken in Fransche vertaling; Materiae Politicae of Burgherlicke Stoffen (bij 
JUSTUS LIVIUS te Leiden, 1649), een door zijn tweeden zoon Hendrik verzorgde 
editie van een aantal nagelaten fragmenten, Van de Spiegeling der Singconst en 
Van de Molens (door D . BIERENS DE HAAN , Amsterdam 1884). Fragmenten 
van onuitgegeven werken komen verder voor in het Wisconstich Filosofisch 
Bedryf van HENDRIK STEVIN (bij PHILIPS DE CROY te Leiden, 1667) en in het 

tweede deel van het Journael van ISAAC BEECKMAN (bij MARTINUS NIJHOFF, 
's-Gravenhage 1942). 

Over STEVINS leven valt nog mee te deelen, dat hij in 1616 in het huwelijk 
is getreden met CATHARINA CRAY CARELSD . uit Leiden en dat uit dit huwelijk 
vier kinderen zijn gesproten: FREDERIK, HENDRIK, SUSANNA en LEVINA . Over 
zijn dood kan alleen worden vastgesteld, dat hij tusschen 20 Februari en begin 
Aprir 1620 overleden is, waarschijnlijk in Den Haag, waar hij een eigen huis 
in de Raamstraat bewoonde. 

STEVINS naam blijkt in ons land spoedig te zijn uitgesproken met den klemtoon 
op de laatste lettergreep, hetgeen ook tot de schrijfwijzen Stevyn en Stevijn 
geleid heeft. De Vlaamsche uitspraak is echter Stévin, waarbij de i ongeveer 
als een stomme e wordt behandeld (dus ongeveer Steven), 

STEVINS werk kan worden ingedeeld onder de volgende hoofden: 

I . Wiskunde, 

1) Decimale breuken. Het was in astronomische berekeningen reeds lang 
gewoonte om ter vermijding van breuken een zoo kleine eenheid in te voeren, 
dat alle optredende getallen geheel werden, STEVIN heeft een middel aange
geven om de waarde van die eenheid in het getalteeken kenbaar te maken, de 
algemeene toepasbaarheid der methode aangetoond en de daarvoor benoodigde 
rekentechniek ontwikkeld. H i j heeft hierdoor den belangrijksten stap gedaan 
op den weg naar de invoering van de decimale positiebreuk, 

2) Intrestrekening, Hi j heeft als eerste een compleet stel rentetafels gepubli
ceerd en daaraan een leerboek der intrestrekening toegevoegd, 

3) Reken- en stelkunde. De traditioneele rekenkunde wordt door STEVIN op 
duidelijke en beknopte wijze behandeld. Op het gebied van het getalbegrip 
blijkt hij een eigen standpunt in te nemen door geen wezenlijk verschil te 
erkennen tusschen rationale en irrationale getallen. Door aanvaarding van de 
door BOMBELLI ingevoerde exponentennotatie voor de machten van de onbe
kende in een algebraïsche vergelijking draagt hij bij tot de vervanging van het 
Cossisch teekenschrift door een eenvoudiger algebraïsche symboliek. Voor de 
oplossing van de vierkantsvergelijking geeft hij een uniformen regel aan. Aan 
negatieve wortels wordt een beteekenis toegekend. Hi j leert den grootsten 
gemeenen deeler van twee polynomen bepalen en ontwikkelt een methode ter 
numerieke benadering van een wortel van een algebraïsche vergelijking. De 
stelregel of regel der Algebra wordt behalve aan voorbeelden uit de rekenkunde 
en de leer der algebraïsche vergelijkingen gedemonstreerd aan problemen 
van Diophantos, H i j verduidelijkt de theorie der irrationale grootheden uit 
Euchdes X door een arithmetische formuleering, 

4) Meetkunde, Op zuiver wiskundig gebied behandelt STEVIN hier vraag
stukken over verdeeling van polygonen en over constructie van lichamen met 
voorgeschreven vorm en inhoud. Hi j brengt de zeven door DÜRER behandelde 
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halfregelmatige veelvlakken voort door afknotting van regelmatige, voegt er 
drie nieuwe aan toe en behandelt ook de vermeerderde veelvlakken. Hij geeft 
verder uitvoerige leerboeken van de vlakke en de spherische driehoeksmeting 
en van de perspectief. Als eigen bijdragen tot het laatste vak zijn te beschouwen 
de perspectief mef hellend tafreel en de oplossing (voor bijzondere gevahen) 
van het omgekeerde vraagstuk der perspectief. Als toepassing van de meet
kunde worden geodetische problemen besproken. 

I I , Mechanica. 

STEVINS onderzoekingen op dit gebied betreffen (met de eene uitzondering 
van een proef over valbeweging) de statica. H i j Zet hier het werk van ARCHIMEDES 
voort; tegenover de methode der virtueele verplaatsingen staat hij principieel 
afwijzend. Op grond van de hefboomswet behandelt hij het evenwicht van 
een lichaam onder invloed van verticale krachten. Om ook het geval van niet 
verticaal gerichte krachten te kunnen behandelen, heeft hij de wet van het 
hellend vlak noodig, die hij met behulp van het beroemde clootcransbewijs 
aantoont. Hi j leidt hieruit het parallelogram van krachten af en is daardoor 
in staat, de voorwaarde voor het evenwicht van een lichaam met een vast punt 
op te stehen. Bij de behandeling van zwaartepunten brengt hij een vereen
voudiging aan in de uitvoering van een limietovergang. Als toepassing van de 
theoretisch afgeleide stellingen worden verschillende werktuigen besproken. 
Ook vindt de theorie toepassing in een onderzoek naar de werking van den 
stang bij het berijden van een paard, 

I I I , Hydrostat ica. 

Ook op dit gebied zet STEVIN het werk van ARCHIMEDES voort. Hi j geeft een 
eenvoudig bewijs van de wet van ARCHIMEDES en behandelt het drijven van 
lichamen in een vloeistof. Hi j leidt voorts een uitdrukking af voor de krachten, 
die een rustende vloeistof door haar gewicht op een al dan niet horizontaal 
vlak uitoefent, formuleert de hydrostatische paradox en controleert haar experi
menteel. Het begrip van den hydrostatischen druk wordt niet ingevoerd. Als 
toepassingen van de theorie worden behandeld het duikerprobleem en het 
onderzoek naar de stabhiteit van een schip, 

IV, Astronomie, 

Zi jn werk op dit gebied is in hoofdzaak didactisch van aard. Hi j onderzoekt 
de bewegingen van zon, maan en planeten vanuit geocentrisch standpunt op 
grond van fictieve, aan planetentafels ontleende waarnemingsresultaten en 
behandelt vervolgens de mathematische voorstelling der gevonden bewegingen 
met behulp van excenters en epicykels. Vervolgens behandelt hij de planeteii-
beweging opnieuw vanuit heliocentrisch standpunt, waarvan hij de superioriteit 
boven het geocentrische betoogt. H i j verwerpt daarbij de derde aardbeweging 
van CoPPERNicus en verklaart den onveranderlijken stand van de aardas tijdens 
de jaarlijksche beweging om de zon met behulp van magnetische krachten. Zi jn 
theorie van eb en vloed berust op het postulaat van een zuigende werking, die 
van de maan en haar tegenpunt uitgaat. Hi j werkt de evenwichtstheorie der 
getijden tot aanmerkelijke hoogte uh: hij kent het dubbeldaagsch middelbaar 
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maansgetij en brengt den invloed van de declinatieverandering van de maan op 
juiste wijze in rekening, De gevonden resultaten worden experimenteel geverifi
eerd aan een model. In aansluiting aan Alhazen wordt nog een methode ter 
bepaling van de hoogte van den dampkring geleerd. 

V. Geografie, 

Met terzijdestelling van het onderwerp kartografie, dat men verwacht, be
handelt STEVIN uitsluitend problemen van geomorphologischen aard: het 
ontstaan van land door aanshbbing en bezinking, van veen, duinen en bergen, 
en de veranderingen in de bedding van een rivier; als voorbeeld van de laatste 
worden de veranderingen behandeld, die de loop van den Rijn in historische 
tijden heeft ondergaan, 

V I , Zeevaartkunde. 

STEVINS nautische onderzoekingen hebben betrekking op: 
1) Koers- en verheidsrekening. H i j behandelt hiertoe het loxodromische en het 

benaderde grootcirkelvaren. De tafels, die hij daarvoor aanlegt, zijn aequivalent 
met tafels van vergrootende breedten. Behalve langs wiskundigen weg worden 
de gestelde problemen ook met behulp van de globe opgelost, 

2) Plaatsbepaling op zee. Voortbouwende op denkbeelden van PLANCIUS laat 
STEVIN ^ien, dat een plaats op aarde practisch ondubbelzinnig is bepaald door 
de geografische breedte en de variatie van de kompasnaald (richtingsverschil 
tusschen het magnetische en het geografische noorden), inclusief den zin harer 
verandering. Men zal dus kunnen nagaan, of men in de buurt van een punt met 
bekende waarden van breedte en variatie is, door na te gaan, of de gemeten 
waarden van deze grootheden met die voor dat punt overeenkomen. Er wordt 
een toestel behandeld om de variatie te bepalen. Er bestaat geen aanleiding 
om te meenen, dat STEVIN bij de uiteenzetting van de methode slechts als 
referent zou optreden, 

V I I . Techniek. 

1) Verschillende uitvindingen, Tusschen 1584 en 1589 worden aan STEVIN 
octrooien verleend voor uitvindingen op het gebied van waterloozen en uit
baggeren en voor verbeteringen van den watermolen. H i j blijkt den clootcrans 
als merkteeken voor zijn constructies te hebben gebruikt, 

2) De watermolen. Zijn vondsten op dit gebied betreffen het onderling 
contact van de kammen van een kamrad en de staven van een door dat kamrad 
aangedreven schijfloop en, in verband hiermee, de vorm en de plaatsing van 
bovenwiel en bovenschijfloop; voorts de constructie van het scheprad. Hi j 
ontwikkelt een quantltatieve theorie over de werking van den molen. Samen 
met D E GROOT levert hij op verschillende plaatsen nieuwe molens of verbouwt 
bestaande. Klachten over het onvoldoend functioneeren van een te IJselstein 
geleverden molen hebben aanleiding gegeven tot een langdurig geschh, 

3) De zeilwagen. Hoewel STEVINS reputatie bij het nageslacht voornamelijk 
op deze uitvinding berust, beslaat zij in zijn levenswerk slechts een onderge
schikte plaats. H i j behandeh de constructie in geen van zijn werken; we zijn 
dus aangewezen op verhalen van tijdgenooten, die de kenmerken van over
drijving dragen. 
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4) Sluizen, STEVIN is waarscliijnlijk de eerste geweest, die een verhandeling 
over sluizenbouw heeft geschreven, Hi j behandelt de verschillende doeleinden, 
waarvoor sluizen dienen en beschrijft de kort geleden gevonden spilsluis, die 
zoowel als spui- als als schutsluis dienen kan. Voor de fundeering van sluis-
werken past hi j , waarschijnlijk als eerste, een damwand met zwaluwstaartver-
bindingen toe. 

5) Waterbouwkundige ontwerpen. Voor verscheiden steden m binnen- en 
buitenland ontwikkelt STEVIN plannen voor verbetering van waterwegen, waarbij 
vooral die voor Danzig nauwkeurig worden meegedeeld, 

V I I I . Krijgswetenschap, 

1) Versterkingskunst, STEVIN geeft als eerste een volledige theorie van de 
Z,g, oud-Nederlandsche fortificatiemanier, waaraan zijn naam dan ook voor 
alle andere verbonden behoort te blijven. Na de te gebruiken termen nauwkeurig 
te hebben gedefinieerd behandelt hij in details de constructie van een zes
hoekige gebastionneerde sterkte. Hi j ontwikkeh voorts de algemeene beginselen, 
die aan den vestingbouw ten grondslag liggen en behandelt op grond daarvan 
17 punten, waarover tusschen deskundigen meeningsverschul bestond. Een 
indirecte bijdrage tot de fortificatie kan geleverd worden door toepassing van 
spilsluizen. Hi j ontwikkelt hiervoor verschillende typen van plannen en geeft 
telkens aan, voor welke Nederlandsche vestingen deze toegepast kunnen 
worden, 

2) Legermeting, Tegen het eind van zijn loopbaan beschrijft STEVIN uit
voerig de practijk van bouw en inrichting van een legerkamp, zooals deze in 
de Staatsche legers gebruikelijk was. Tevens ontwikkelt hij plannen voor een 
indeehng van het leger op decimalen grondslag, 

3) Verschillende onderwerpen. Hiertoe behooren: een regeling voor regel
matige garnizoenswisseling, een beschrijving van de hiërarchie in een vohedig 
leger, een theorie van het exerceeren en het marcheeren, een beschrijving yan 
een universeel instrument, genaamd spabijlhou, beschouwingen over belegering 
van een sterkte en een opsomming van gewenschte hervormingen, 

I X , Boekhouden. 

STEVIN heeft Prins Maurhs willen overtuigen van de wenschelijkheid en 
mogelijkheid, de financieele administratie, die hij als vorst en veldheer te voeren 
had, in te richten volgens de in den handel gebruikelijke Itahaansche methode. 
Om duidelijk te maken, waaruit zij bestaat, schrijft hij eerst een leerboek van 
de koopmansboekhouding, waarin hij naast tahijke kleine technische ver
beteringen een bijzondere opvatting van het begrip balans aangeeft. Een af
zonderlijke behandeling wordt gewijd aan de factoorsboekhouding en aan de 
afwikkeling van zaken in compagnie. Ter motiveering van de wenschelijkheid, 
de Italiaansche methode in de administratie van de zaken van den Prins in te 
voeren, schetst hij eerst de gebruikelijke boekhouding met haar nadeelen en 
geeft vervolgens de richdijnen voor een reorganisatie aan; deze betreffen opv, de 
domeinadministratie, de dispense (vorstelijke huishouding) en de extraordinaire 
finance (financieele administratie van de oorlogvoering). Later he.eft hij voor 
de domeinadministratie nog weer een ander stelsel ingevoerd, dat den naam van 
Verrechting met de Contrerolle voert. 
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X. Bouwkunde. 

STEVIN ontwdd?elt plannen over den rationeelen bouw van steden en woningen 
Naar aanleiding van het laatste onderwerp spreekt hij uitvoerig over aherlei 
echmsche aangelegenheden der burgerlijke bouwkunde: daken, schoorsteenen 

kelders, regenbakken, sanitahe inrichtingen. Het slot van zijn (fragmentarische) 
uiteenzettingen wordt gevormd door critische beschouwingen over gevel¬
versiering. ^ 

X I . Polit iek. 

De situatie, waarin de burger in den staat leeft, wordt moeilijk, zoodra de 
wetten, waaraan hij onderworpen is, óf met elkaar öf met zijn geweten in conflict 
komen. STEVIN geeft een leidraad, die in zulke gevahen de juiste gedragslijn 
kan helpen bepalen. H i j behandelt daartoe de vragen, welke overheid als de 

ragen heeft bij binnen-
landsche twisten, welke houding den burger past tegenover den godsdienst in 
het algemeen en tegenover een eventueelen staatsgodsdienst in het bijzonder. 
Hierna wordt het juiste gedrag van den vorst vastgesteld. Elders behandelt hij 
nog verschhlende kwesties van staatsinrichting, namelijk de organisatie van 
de Kaden, die den vorst van een groot rijk in het voeren van het bewind moeten 
bijstaan, de wenschelijke hervormingen van de universiteit, de regelen die in 
acht genomen moeten worden bij benoeming, verplaatsing en ontslag van 
ambtenaren. Verder stelt hij een schema op voor de wijze, waarop gezanten 
verslag behooren te doen van hun zending en houdt hij beschouwingen over 
represailles. 

X I I . Muziek. 

Hieionder is me de muziek als kunst te verstaan, maar de mathematische 
theorie van intervallen, die van oudsher met arithmetica, geometria en astro-
nomia in het quadrivium was samengevat, STEVINS theorie berust op de ver
deehng van een octaaf in twaalf gelijke halve tonen; zijn stemming is dus identiek 
met de latere gelijkzwevende temperatuur, maar moet niet, evenals deze, als 
een compromis worden beschouwd, STEVIN is overtuigd, dat een octaaf inderdaad 
de som IS van twaalf onderling gelijke halve tonen en dat dus b.v, het relatieve 
trillingsgetal van de quint 2'/.^" bedraagt; dat dit getal irrationaal is, vormt 
voor hem geen bezwaar; volgens zijn opvatting bestaat er immers tusschen 
rationale en irrationale getallen geen wezenlijk verschil. 

X I I I . Logica. 

Hoewel STEVIN dit vak niet tot grootere ontwikkeling heeft gebracht, is het 
boek dat hij er aan wijdt, in twee opzichten van belang: het is ten eerste een 
van de oudste twee verhandelingen over logica, die in onze taal geschreven 
Zijn, en bovendien geeft het blijk van eigen opvattingen in de ordening en 
behandehng van de stof. Na uitvoerig alle technische termen te hebben gede
finieerd, geeft STEVIN een theorie van de rechte bewijsreden (syllogisme) en 
van verschillende kromme bewijsredenen, zooals de sorites, de bewijsreden 
met voorwaarde, de inductie, het dilemma en het enthymema. Hierna wordt het 
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samenstellen van bewijsredenen behandeld en het vinden van argumenten voor 
het verdedigen van opgestelde beweringen. 

X I V . De Nederlandsche Taal . 

STEVINS overtuiging, dat het Nederduitsch zich bij uitstek leent tot het 
weergeven van wetenschappelijke redeneeringen, gepaard aan een opmerkelijk 
vermogen tot het opsporen of samenstellen van termen, die daartoe kunnen 
dienen, hebben hem tot een der voornaamste grondleggers van het weten
schappelijk en technisch Nederlandsch gemaakt. De waarde van wat hij op 
dit gebied tot stand heeft gebracht, wordt er niet minder om, dat hij in zijn 
historische beschouwingen over de lotgevallen, die het Duytsch in den loop 
der eeuwen zou hebben ondergaan, menigmaal in phantasterij is vervahen 
en dat zijn streven naar taalzuiverheid wel eens ontaard is in een fanatiek 
purisme. Als argumenten voor de voortreffelijkheid van de Nederlandsche taal 
voert hij aan: haar rijkdom aan monosyllaba, de gemakkelijkheid, waarmee 
men, er volgens een vast systeem, composita in kan vormen, en haar „beweegh-
licheyt", d.w.Z. haar vermogen tot meesleepen en ontroeren. 

Zijn bijdragen tot onze taal zijn talrijk. In het bijzonder hebben we het aan 
hem te danken, dat wij , in hoogere mate dan andere Europeesche volken, over 
een inheemsche wiskundige vaktaal beschikken. 

X V . Wijsent i j t . 

STEVINS opvattingen over de waarde van het Nederduitsch hangen samen 
met zijn overtuiging, dat er vroeger een t i jd moet zijn geweest, waarin de 
menschheid een ver ontwikkelde wetenschappelijke kennis bezat, die sindsdien 
verloren is gegaan en die we moeten trachten weer te verwerven. De taal, die 
in den Wijsentijt gebezigd werd, moet namelijk met het Nederduitsch verwant 
zijn geweest en het consequente gebruik van onze taal zal daardoor bevorderlijk 
zijn voor het streven, den Wijsentijt terug te brengen. 

Wanneer men al de verkregen indrukken van STEVINS wetenschappelijke 
persoonlijkheid in een korte karakteristiek zou moeten samenvatten, zou men 
hem wellicht het best kunnen karakteriseeren als het prototype van den vol
maakten ingenieur, van den man, die ahe problemen, waarvoor hij zich in zijn 
practische werkzaamheid gesteld ziet, op breed-wetenschappelijke wijze bekijkt 
en oplost. Waar het kan, maakt hij dankbaar gebruik van anderer werk; waar 
geen voorgangers zijn, zoekt en vindt hij zelf zijn weg. Hi j is voldoend weten
schappelijk van aard om zonder benepen bezorgdheid om het nuttig rendement 
van zijn arbeid niet aheen de vohe aandacht te wijden aan den zuiver theoreti
schen kant van zijn problemen, maar om ze zelfs verder uit te werken dan 
voor de practijk vereischt wordt; aan den anderen kant is hij te practisch van 
aard, om geheel in de theorie op te gaan. Zijn levenswerk vormt een voort
durende schommeling tusschen spiegeling en daad, waarin hij het evenwicht 
altijd voortreffelijk heeft weten te bewaren. 

Men leert hem uit zijn werken kennen als een uitermate redelijk en wel
denkend man, die niemand de eer zal hebben onthouden, waarop hij aanspraak 
kon maken en die niet in de eerste plaats eigen roem of voordeel nastreefde, 
raaar veeleer geneigd was, voornamelijk „ten ghemeenen oirboire" te werken. 
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HIJ was niet een van die groote genieën, met wie in de ontwiltkelinP van iiet 
denken een nieuwe aera begint, maar de historie der wetenschap noemt zijn 
naam op meer dan een gebied met eere. En in de veelzijdigheid van zijn talent, 
de helderheid van zijn geschriften en de vurigheid, waarmee hij het pleidooi 
voor onze taal voert, staat hij in de geschiedenis van het Nederlandsche geestes
leven als een gestalte, die ons volksbewustzijn niet zonder „groote verachtering 
en versuym" zou kunnen vergeten. 

Noot, De lezer, die uitvoeriger inlichtingen over SIMON STEVIN wenscht, moge worde
verwezen naar een werk over hem van de hand van schrijver dezes, dat verschenen is bij 
de Uitgeversmaatschappij MARTINUS NIJHOFF te 's-Gravenhage. 



PHOTOPERIODICITEIT 

door 

Prof. Dr. G. L . F U N K E . 

Adres: Bot. Lab . Univ. Ledeganckstraat, Gent, België. 

Wanneer men spreekt van den invloed van het licht op de ontwikkeling der 
planten, dan wordt daarbij in de eerste plaats gedacht aan de koolzuurassimi
latie. Om deze te bewerkstelligen zijn groote quanta strahngsenergie nood
zakelijk. Daarnaast is het thans algemeen bekend dat zeer kleine hoeveelheden 
licht voldoende kunnen zijn voor het veroorzaken van phototropische e,a, groei-
bewegingen. Het wordt m,i, echter niet voldoende beseft dat het licht bovendien 
een diepgaanden invloed kan hebben op den habitus der planten, en dat lage 
intensiteiten en korte werkingsduur daarbij reeds van groot belang blijken te 
zijn. Deze laatste, de Z.g. „formatieve" invloed, wordt dikwijls verward met den 
„voedenden", maar dat dit volkomen onjuist is kan makkelijk worden aange
toond door tenminste drie argumenten: (1) Planten die in volkomen duisternis 
groeien, vertoonen een zeer abnormaal uiterlijk; men noemt hen geëtioleerd; 
hun stengel wordt bijzonder lang, de bladeren ontplooien zich niet; blad
groen e,a. kleurstoffen worden meestal niet gevormd. Deze en overeenkom
stige verschijnselen nu zijn ook waargenomen bij het etioleeren van planten 
zonder chlorophyl, n.l, bij lagere en hoogere schimmels en bij albino zaad-
planten, (2) Groene planten in het licht, maar zonder koolzuurgas, vertoonen 
geen spoor van etiolement, (3) Flet is aangetoond dat een klein quantum licht, 
ten eenemale onvoldoende voor het vormen van bladgroen, laat staan voor 
de koolzuurassimhatie, nochtans het effect van het etiolement kan teniet doen, 
tenminste ten zeerste verzwakken; m,a,w, de planten worden weliswaar niet 
groen, maar ontwikkelen zich naar den vorm min of meer normaal. 

Waarop deze invloed van kleine quanta licht berust is nog niet bekend. Bij 
diepergaand onderzoek zal het misschien blijken dat die op overeenkomstige 
wijze verklaard moet worden als de phototropie, n.l, dat die de oorzaak is van 
vorming of vernietiging, en van een afwijkend transport van hormonen, maar 
voorloopig is er nog nauwelijks een begin gemaakt met onderzoek in deze 
richting, Intusschen moet men zich het bestaan van een formatieven invloed 
van het licht goed realiseeren, wil men het verschijnsel der photoperiodiclteit 
begrijpen. 

De Amerikaansche geleerden W, W. GARNER en H , A, ALLARD hebben het 
verschijnsel der photoperiodiclteit ontdekt omstreeks 1920, of beter gezegd, zij 
hebben duidelijk gemaakt dat de bloei en andere levensprocessen der planten 
worden bepaald door de photoperiode, d,w.z. door den duur van de dageiijksche 
belichting; de reactie van de planten daarop hebben zij genoemd photoperiodicl
teit. Hiermee hebben zij een causaal verband aangetoond tusschen verschijnselen 
die bekend zijn geweest zoolang de menschheid bestaat. 

Er zijn planten die een lange behchting noodig hebben om tot bloei te komen, 
b,v, 14 a 17 uur per dag. Op onze breedte zijn dat de soorten die bloeien in Juni 
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en Juli (korenbloem, papaver); men noemt hen lange-dag-planten (LDP); 
arctische soorten hooren hier uiteraard ook toe. Korte-dag-planten (KDP) 
moeten 12 uur per dag of minder hebben; bij ons zijn het de lente-(crocus, 
speenkruid) en herfstbloeiers (khmop, chrysanth), en alle tropische planten 
kunnen eveneens tot deze categorie gerekend worden. Planten die in de lente 
bloeien, doen dat in den herfst dikwijls voor de tweede maal; de photoperiode 
is dan weer kort genoeg, en als de andere omstandigheden tenminste ook gunsdg 
zijn, is er inderdaad geen reden waarom zij nog niet eens bloemen zouden vor
men (aardbei). Er zijn geen scherpe grenzen tusschen deze groepen. Een soort, 
of de variëteiten binnen een soort, kunnen het lange- of korte-dag-karakter in 
zeer verschillende mate bezitten, en velen zijn zelfs geheel indifferent voor de 
photoperiode (madeliefje). Boomen en struiken zijn evengoed onderworpen aan 
de photoperiode als kruidachtige planten; of die ook invloed heeft op Krypto-
gamen l i jkt voorloopig onwaarschijnlijk. 

L D P kunnen 's winters in bloei gekregen worden door den dag kunstmatig 
te verlengen. Zet men hen in den zomer in het donker gedurende eenige uren 
vóór zonsondergang en na zonsopgang, zoodat zij 12 uur hcht of minder per 
dag ontvangen, dan blijven zij vegetatief en klein, meestal in rosetvorm; de 
levensduur van éénjarige planten kan daardoor ten zeerste verlengd worden. 

Omgekeerd, wanneer men aan KDP in hun normalen bloeitijd meer dan 12 
uur licht per dag geeft, blijven zij vegetatief en kunnen zeer groot worden. 
Verkort men midden in den zomer den dag, dan kunnen herfstbloeiers maanden 
eerder in bloei komen. 

Bij het kunstmatig verlengen van den dag gedurende den winter voor LDP 
is geen sterk hcht noodig; 3 a 5 kaarsen (f,c,) is meestal genoeg, soms 1 kaars = 
10 Lux, soms 1 Lux of minder. Zoo kan zelfs vol maanlicht ( ± 0,15 Lux) den 
bloei van LDP eenige dagen vervroegen en dien van K D P vertragen. 

De photoperiodiclteit bhjkt een voorname factor te zijn in de geographische 
verspreiding der planten, naast de „klassieke" als temperatuur, water, bodem
gesteldheid, enz. Naar gelang een plantensoort meer of minder nauw gebonden 
is voor haar bloei, dus voor haar voortbestaan, aan een bepaald aantal uren 
licht per dag, zal haar verspreiding zich ook over minder of meer breedtegraden 
ktinnen uhstrekken. Voor de practijk zijn hier belangrijke mogelijkheden; ik 
wijs slechts op keuze van plantenmateriaal, tijdstip van zaaien, enz. Ik noem 
nog enkele voorbeelden: in Ithaca, New-York, wilde men een kruising tot stand 
brengen tusschen een locaal ras van maïs met de Mexicaansche Teosinte {Euch-
lena mexicana Schrad,); dit leek onmogelijk; want de maïs bloeide midden in 
den zomer, de Teosinte in September, Men heeft toen bedacht dat de laatste op 
haar natuurlijke standplaats in bijna tropische condities verkeert, dus niet veel 
rneer dan 12 uur licht per dag ontvangt. Men kweekte haar dus in Ithaca 
bij êen photoperiode van 12 uur, zij bloeide midden in den zomer en de 
kruising kon gedaan worden. Iets dergelijks is gelukt met twee variëteiten 
van hennep. 

De vraag welk deel van het spectrum verantwoordelijk is voor het photo-
periodisch effect is al dikwijls opgeworpen, maar nog niet definitief beantwoord. 
Een aantal onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat de roode stralen 
als daglicht werken en dat de korte golflengten geen effect uitoefenen. Uit 
mijn eigen proeven blijkt dat inderdaad het roode deel van het spectrum voor 
vele plantensoorten dezelfde beteekenis heeft als wit licht, maar dat dit volstrekt 
niet algemeen geldt. Vele soorten zijn onverschihig voor de kleur van de stralen 
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en zelfs zijn er voor wie het blauwe deel als wit licht werkt en het roode als 
donker. Alle tot nog toe gevonden soorten van de laatste groep behooren tot 
de famihe der Cmciferae', andere leden van deze familie komen voor bij de 
indifferenten of bij de groep waarvoor de kleur van het licht onvérschillig is, 
maar tot nóg toe heb ik niet één gevonden waarvoor rood alleen dezelfde uit
werking heeft als wh. Of dit toeval is of niet, kan ik nog niet beoordeelen. Wel 
kan ik zeggen, dat, voor zoover mij bekend, nog door niemand planten zijn ge
vonden die reageeren zooals de hier genoemde groep Cruciferae. 

Russische onderzoekers, waaronder CAJLACHJAN en MOSHKOV, zijn de eerste 
geweest om aan te nemen dat de bloei wordt veroorzaakt door een hormoon, 
dat zij florigeen genoemd hebben. Dit zou gevormd worden in de bladeren, 
wanneer de omstandigheden daartoe gunstig zijn, d,w,Z. gedurende een langen 
dag bij LDP, gedurende een korten dag bij KDP, CAJLACHJAN IS hiertoe ge
komen door een reeks interessante waarnemingen. Chrysanthemum indicum is 
een stricte KDP; hij onderwerpt deze aan een langen dag, maar een deel der 
bladeren tegelijkertijd aan korten dag door die gedurende het noodige aantal 
uren met zwart doek te omwikkelen; en slechts die bladeren vormen het f lor i 
geen en daarom verschijnen er bloemen in de oksels van slechts die bladeren 
en niet in die van de andere. Het blad is dus het orgaan waar, naast koolhydraten, 
de stof of stoffen worden geproduceerd, die den ontwikkelingscyclus van zaad 
tot zaad reguleeren, en de duur van de dageiijksche belichting beslist of 
deze stoffen daartoe in voldoende mate gevormd worden. Het florigeen van 
K D P en LDP is identiek en de werking ervan is met specifiek, zooals bhjkt 
uh entproeven (zie onder). Over de chemische samenstelling is nog mets 
bekend; wel staat vast dat het niet identiek is aan een der bekende groei
hormonen. 

Bij het proces van den bloei moeten verschillende stadia onderscheiden 
worden, tenminste drie van aanleg van de bloem en van haar ontploonng; mis
schien nog meer. Niet elk stadium heeft dezelfde photoperiode noodig om tot 
volle uiting te kunnen komen. Wanneer de omstandigheden voor de vorming 
van het florigeen niet optimaal zijn, kan het gebeuren dat niet alle stadia van 
de bloemontwikkeling doorloopen worden, met het gevolg dat er abnormale 
bloemen ontstaan. Hiervan zijn reeds verschülende voorbeelden bekend; de 
meesten zijn ontstaan in experimenten waarbij men een te gering aantal photo-
perioden gaf van den voor bloemvorming juisten duur. De bloemen worden 
dan aangelegd, maar raken niet voltooid. Zoo zijn experimenteel teratologische 
gevallen gekweekt. De htteratuur op dit gebied is tot nog toe vrijwel uitsluitend 
beschrijvend, maar de studie van de photoperiodicheit zal zeker lelden tot een 
experimenteele teratologie en daardoor ons inzicht in de monstrueuze vormen 
verdiepen. 

Verschijnselen die verwant zijn aan de vorming van abnormale bloemen en 
waarschijnlijk evenzeer een gevolg van omstandigheden, die een onvoldoende 
vorming van florigeen veroorzaken, zijn de cleistogamie en de omkeering van 
het geslacht. Wilde vioohjes bloeien chasmogaam in voorzomer en herfst, d.w.Z, 
bij 13 tot 15 uur licht per dag; maar midden in den zomer vormen zij cleisto-
game bloemen en dit moet worden toegeschreven aan de photoperiode van meer 
dan 15 uur. Er zijn andere planten bekend die net zoo reageeren, maar er zijn er 
ook die zich in dh opzicht juist in tegenovergestelden zin gedragen. 

De bloemen van de L D P hennep zijn zuiver eenslachtig bij langen dag; bij 
ior ten dag komen mengvormen voor met alle mogelijke stadia van onvolkomen 
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of volkomen meeldraden in vrouwelijke bloemen en vice versa; met maïs zün 
overeenkomstige restdtaten verkregen. 

Het florigeen kan bij de meeste planten makkelijk getransporteerd worden 
in alle richtmgen en daarom is het dikwijls niet noodig om een heele plant aan 
een bepaalde photoperiode te onderwerpen om de reactie toch overal te zien 
optreden. Dit blijkt bijzonder duidelijk bij enten. Een korte-dag-ent op een 
lange-dag-onderstam kan den laatste tot bloei brengen ook al staat die bij korten 
^"^'n u-^ ' ," l^°i'te-dag-ent verstaan wij in dit geval een ent van een 
K D P bij korten dag geweekt. De onderstam kan van dezelfde soort zijn of een 
andere, want het florigeen werkt niet specifiek. (B.v.: wanneer de K D P Helian
thus tiiberosüs wordt geëm op de LDP Helianthus annuus, dan hlozk tuberosus 
ook bij langen dag, mits alle zijtakken van annuus worden weggesneden, daar 
die anders het hormoon tot zich trekken). Het is niet noodig dat ent en onder
stam vergroeid zijn om het florigeen van den een in den ander te laten over
gaan. 

Is het florigeen eenmaal gevormd, dan kan het geruimen tijd in de plant be
waard worden; m.a.w. het is niet noodig dat een plant gedurende haar heele 
leven aan een bepaalde photoperiode onderworpen bli jf t om bloei, of een andere 
reactie, te voorschijn te roepen. Een sterk voorbeeld onder de zeer velen die 
hiervan gegeven kunnen worden levert de KDP Xanthium pennsylvanicum, 
Eemge korte dagen, gevolgd door lange dagen en zelfs door continu licht, 
kunnen takken tot bloei brengen die pas vele maanden na de inductie zijn ont
staan. Met de korte-dag-behandehng moet dus een verandering in de stofwisse
hng gepaard gaan, die het mogelijk maakt dat ook bij lange dagen florigeen 
wordt geproduceerd. ° o & 

Het kan ook gebeuren dat de inductie na zekeren tijd uhgewerkt raakt. De 
nieuwe spruiten die ontstaan krijgen niet voldoende florigeen meer en blijven 
dus vegetatief. Dit verschijnsel is door Russische onderzoekers genoemd 
reversibihteit Het is o.a. zeer gemakkelijk te zien te krijgen aan Perilla nankinen-
sis. Deze K D P bloeit op onze breedte pas in het eind van September, maar 
wanneer de jonge kiemplanten in Juni bij korten dag worden gebracht en daar 
bhjven, heeft de bloei plaats in Juli, de zaden rijpen en de plant sterft in Augus
tus. Na met meer dan 14 korte dagen,'echter, heeft eveneens bloei plaats in Juh 
en rijping van zaden, maar daarna gaan de bloeistengels zich strekken en vormen 
nieuwe bladeren. Het verschijnsel kan als volgt verklaard worden: wanneer de 
kunstmatig vervroegde bloei is afgeloopen, zijn de dagen nog lang genoeg om een 
yegetatieven groei te induceeren. Het florigeen, dat ontstaan was gedurende de 
14 korte dagen, was voldoende om bloemen en rijpe zaden te doen vormen, 
maar blijkbaar met voldoende om de plant bij voortduring in de reproductieve 
phase te houden en haar te verhinderen om auxinen te maken. Het schijnt n.l . 
dat een langdurige inductie met korten dag, met als gevolg overvloedige syn
these van florigeen, de productie van groeistoffen onmogelijk maakt. En om
gekeerd beletten lange dagen de vorming van florigeen, de plant bl i j f t vegetatief 
verder groeien. In het geval der reversibiliteit hebben wij dus een stadium 
ongeveer tusschen deze twee toestanden in. En wanneer de uitwendige om
standigheden, in casu de lengte van den dag, dan gunstig zijn voor een nieuwen 
vegetatieven groei, is er niets dat deze belet en wij zien dien dan ook werkelijk 
na den vroegtijdigen bloei optreden. In September, met het korten van de 
dagen, heeft de normale bloei plaats, en in de planten die den omslag vertoond 
hebben dus voor de tweede maal. 
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Er zijn meer gevallen van reversibiliteit bekend waarvan het waarschijnlijk 
is, hoewel nog niet bewezen, dat zij veroorzaakt zijn door de photoperiode. 

De photoperiode heeft weinig invloed op zeer jonge kiemplanten, maar 
naarmate zij ouder worden, worden zij tevens daarvoor veel gevoeliger. Be
halve den bloei zijn er nog vele processen die onder invloed staan van de photo
periode. Hiervan kunnen genoemd worden: de productie van groeihormonen; 
de vorming van onderaardsche organen, als knohen en bollen, en de verhouding 
van de deelen van de plant boven en onder den grond; het vahen der bladeren; 
gehardheid tegen vorst; de immunheit tegen parasieten; het bestand zijn 
tegen droogte; de ontvankelijkheid van Leguminosen om geïnfecteerd te worden 
door Bacillus radicicola; de bewortehng van stekken. Er zijn er waarschijnlijk 
nog vele meer. 

De overgang van de vegetatieve naar de reproductieve phase kan worden 
bewerkstehigd door een bepaalde photoperiode, maar ook door de inwerking 
van lage of van hooge temperatuur. En van deze drie factoren geldt dat zij kun
nen inwerken op elk oogenblik van de ontwikkeling, dus ook in dat van de 
kieming, zelfs in dat van het rijpend zaad. De methode die voor het vervroegen 
van planten van deze factoren gebruik maakt, wordt genoemd yarovisatie, 
omdat die het eerst en het meest is toegepast door Russische onderzoekers; 
zij kan ook met den internationalen term vernahsatie worden aangeduid. Naar
mate het middel dat wordt toegepast, spreekt men van photo-, warmte of koude 
vernahsatie. Vooral de eerste en de laatste zijn van veel belang gebleken voor 
den landbouw. 

Ook op tuinbouwkundig gebied heeft men zijn voordeel gedaan met de ont
dekking van GARNER en ALLARD . Een zoo eenvoudig middel als b.v. verduiste
ring gedurende eenige uren van den dag om KDP weken, ja maanden eerder 
in bloei te hebben, zonder de nadeelen van het „trekken" door hooge tempera
tuur, heeft natuurlijk alom de aandacht getrokken. En omgekeerd, wanneer d.e 
markt behoefte heeft aan een plant lang na haar normalen bloeitijd, dan is 
het mogelijk den bloei daarvan te vertragen door extra behchting; en op de-
Zelfde manier kan dus dien van LDP vervroegd worden. Van groot belang 
is het daarbij dat die behchting in de meeste gevahen maar zwak hoeft te zijn, 
zoodat men met een enkele lamp, hoog opgehangen, een groot aantal planten 
kan bestralen. De kosten van den stroom kunnen dus laag blijven. Het kan echter 
ook zijn dat in den winter de koolzuurassimhatie niet intensief genoeg is; de 
planten blijven zwak en dan is sterker, maar ook duurder licht noodig. De 
practijk moet uitmaken hoe men aan elke soort het haar toekomende zal geven. 
Deze en andere bewerkingen, o,a, in het tuinbouwcentrum Aalsmeer en daar 
tot stand gekomen op initiatief van Dr, J, W, M , ROODENBURG, zijn zeer de 
moeite waard om te bekijken. 

De theorie van het florigeen kan ons in vele opzichten helpen met het verkrij
gen van een duidelijke voorstelling van zaken, maar een werkelijke verklaring 
van de photoperiodische reacties geeft zij natuurlijk niet. Om hiertoe te geraken 
is het noodig dieper door te dringen in de stofwissehng der planten en in de 
wijzigingen die deze ondergaat wanneer de photoperiode verandert. Op dit 
gebied is nu nog zeer weinig gedaan. 

De werking van enzymen, tenminste van die welke de oxydo-reductie pro
cessen regelen, de opname van voedingszouten, hun verwerking in de plant en 
hun afgifte aan de omgeving, schijnen ook door den duur van de dageiijksche be
hchting bepaald te worden, U h sommige proeven blijkt dat de photoperiodische 
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inductie plaats heeft gedurende de donkere periode; uit andere echter dat de 
behchtingstijd hiervoor van primair belang is. De weinige feiten spreken elkaar 
voorloopig nog dikwijls tegen; meer experiment is hier in de eerste plaats 
noodig, 

c^o^T.'.^-^-." (1932); (6) J , Agr, Res„ 44, 127 (1932); (c) ibid., 
5 1 , 27 (1935); (rf) ibid,, 57 , 775 (1938); (e) ibid., 63, 55 (1941). 
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OVER K L E U R E N B L I N D H E I D 

door 

Dr. K . T j . A. HALBERTSMA. 

Onder kleurenblindheid verstaan wij in het algemeen die eigenaardige af
wijking in het gezichtsvermogen, waardoor de betreffende persoon sommige 
kleuren anders waarneemt dan zijn omgeving; niet alleen echter dat hij deze 
kleuren anders ziet dan de normale, hij neemt er ook minder waar. Dit is schijn
baar in strijd met de beteekenis van het woord „kleurenblindheid", doch men 
is nu eenmaal gewoon de bewuste afwijking aldus aan te duiden en deze uit
drukking heeft zich, sedert zij door DAVID BREWSTER (1823) werd ingevoerd, 
in het spraakgebruik algemeen ingeburgerd. 

Men onderscheidt twee vormen van kleurenblindheid, den aangeboren vorm, 
die verreweg het meeste voorkomt en van blijvenden aard is, en den verworven 
vorm, die bij sommige ziekten van het oog en de oogzenuw voorkomt en meestal 
van voorbijgaanden aard is. Opvallend is, dat de kleurblinde zich vaak in het 
geheel niet van zijn gebrek bewust is en dit pas ontdekt, wanneer er speciaal 
op gelet wordt of een onderzoek naar ingesteld. Hieraan moet het dan ook 
worden toegeschreven, dat het betrekkelijk zoo verbazend lang geduurd heeft 
(eerstop het einde van de 18e eeuw), dat de kleurenblindheid als een afzonder
lijke, zelfstandige aandoening werd herkend en het behoeft niet te verwonderen, 
dat de beide het eerst bekend geworden gevahen van kleurenblindheid zeer 
sterk uitgesproken gevallen van dien aard betroffen. 

Het bekendste geval van kleurenblindheid is dat van den Engelschen chemicus 
JOHN DALTON (1766—1844), die zelf in 1794 van zijn aandoening een beschrij
ving heeft gegeven, waaruit duidelijk bleek, dat hij een purpergekleurde bloem, 
het ooievaarsbekje, bij dag anders gekleurd zag (blauw) dan *s avonds bij 
kaarshcht (rood). Ook het spectrum zag hij heel anders dan zijn omgeving; 
terwijl deze er 6 of 7 kleuren in waarnam, zag hij er slechts 2 in, geel en blauw, 
waarvan het geel, het rood, oranje, geel en groen van de normale omvatte; 
het blauw viel met het blauw en violet der normalen samen. Het geel, dat hij 
in het spectrum waarnam, zag hij als een tint, die van het rood over het oranje 
naar het groen in helderheid afnam, dan volgde een gebied van kleurloosheid 
(neutraal gebied) en vervolgens naar de kortgolvige kant van het spectrum een 
blauwige tint die naar het violet in intensiteit toenam. Het verschh tusschen 
de blauwe en groene kleur van het spectrum kon DALTON goed waarnemen; het 
verschh tusschen blauw en violet scheen hem veel geringer toe. Deze door 
DALTON beschreven waarnemingen waren nu zoo karakteristiek voor een be
paalde groep van kleurenblinden, dat PRÉVOST te Genève in 1827 hen den naam 
gaf van Daltonisten en hunne afwijking aanduidde als Daltonisme, een benaming, 
die vooral in de Franschsprekende landen weldra algemeen ingang vond en 
die tot op den huldigen dag nog gebruikt wordt, ook om daarmede in het alge-
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meen kleurenblindheid aan te duiden. In Engeland voerde, zooals gezegd, 
D . BREWSTER voor deze afwijking de benaming kleurenblindheid in. 

De zoojuist medegedeelde waarneming van DALTON heeft nu nog in ander 
opzicht groote beteekenis gehad, n.l. dat zij het uhgangspunt is geworden voor 
een geheel nieuwe kleurentheorie. THOMAS YOUNG (1773—1829) pubhceerde 
n.l. in 1801, een nieuwe theorie betreffende de kleurwaarneming, welke, steu
nende op de uitkomsten door NEWTON ruim een eeuw tevoren verkregen, in 
hoofdzaak het volgende bevatte; aannemende dat de ons omringende voor
werpen op een bepaalde wijze hcht in ons oog uitzenden, zoo zal dit licht in het 
netvhes op een bepaalde wijze in kleurgewaarwordingen worden omgezet. In 
verband nu met het feit, dat, zooals NEWTON aannam, het gekleurde hcht in 

-het netvlies trihingen doet ontstaan, zoo moet de frequentie van deze trihingen 
afhankelijk zijn van de soort van licht, die op ons netvlies inwerkt. Daar het nu 
bijna onmogelijk is zich voor te stehen, dat ieder lichtgevoelig punt van het 
netvlies een onnoemelijk groot aantal deeltjes zou bevatten, waarvan ieder de 
eigenschap bezit, om in volkomen overeenstemming met iedere lichtgolf mee 
te trihen, zoo moet men noodwendig aannemen, dat hun aantal beperkt is tot 
slechts enkele soorten, en wel 3, in overeenstemming met de 3 hoofdkleuren; 
rood, groen en blauw. De trillingsgetallen hiervan verhouden zich als 8 : 7 ; 6 
en ieder netvliesdeeltje kan nu in mindere of meerdere mate in beweging wor
den gebracht door undulaties, die hiermede in overeenstemming zijn. Het ken
merkende van deze theorie, die YOUNG later iets wijzigde, door inplaats van 
blauw violet te nemen, waren in hoofdzaak de volgende 2 dingen; 

1. de aanname van een beperkt aantal kleuren (3) ter verklaring van de 
kleurwaarneming in het algemeen; 

2. het aannemen van speciaal voor deze kleuren gevoelige netvliesdeelen, 
die elkaar in hun functie over en weer uitsloten. 

De gedachte, om ter verklaring van de kleurwaarneming 3 zgn. hoofd- of 
grondkleuren aan te nemen, is eerst 50 jaar na het ontstaan van YOUNG'S kleuren
theorie overgenomen door VON HELMHOLTZ (1821—1894), die haar verder uh-
werkte en experimenteel nader bevestigde. HELMHOLTZ gaf tevens een schema 
aan, waarin volgens hem de verdeeling van de intensiteiten der 3 grondkleuren 
tot uitdrukking kwam, terwijl hij tevens in de zgn. kleurendriehoek de ver
schillende kleuren naar hun helderheid om het middelpunt (wit) rangschikte. 
Hierbij stond het geel als helderste kleur het dichtste bij het middelpunt, blauw 
en violet als de minst heldere kleuren het verste hier van af, terwijl de andere 
spectrale kleuren een tusschenhggende plaats innamen; één en ander in over
eenstemming met de helderheid zooals deze uit directe waarneming door ons 
oog voortvloeit. Het wezenlijke van de theorie van YOUNG-HELMHOLTZ , de zgn. 
3-kleurentheorie, lag vooral in het feit, dat de kleurgewaarwordingen als 3 vol
komen onafhankelijk van elkaar verloopende processen in de zenuwsubstantie 
worden voorgesteld. Deze opvatting was ten tijde van haar ontstaan volkomen 
in overeenstemming met de leer der specifieke zenuwenergieën, zooals deze 
kort tevoren door JOHANNES M Ü L L E R (1801—1858) was geformuleerd. De 
keuze van de 3 grondkleuren, rood, groen en violet door YOUNG moest waar
schijnlijk worden toegeschreven aan het feit dat deze kleuren hem geschikt voor
kwamen in verband met hun plaats in het spectrum (beide uiteinden en midden); 
men kon echter, zooals trouwens HELMHOLTZ reeds zelf had opgemerkt, even
goed 3 andere whlekeurige kleuren hebben gekozen, die met elkander wit op
leverden, 
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De genoemde theorie bracht nu, behalve een voorloopig afdoende verklaring 
van de normale kleurgewaarwording, ook een nadere definitie van de verschil
lende toentertijd bekende vormen van kleurenbhndheid, zooals SEEBECK (1805— 
1849) deze, onafhankelijk van iedere theorie, eenige jaren tevoren had ontdekt. 
SEEBECK had n.l. met behulp van gekleurde voorwerpen (stukjes papier, glas e.d.). 
een groep personen op hun kleuronderscheidingsvermogen onderzocht en had 
hierbij, zooals hij het uitdrukte, het bij vele personen voorkomende gebrek aan 
kleurenzin kunnen vaststehen (1837). Aan de hand van de uhkomsten van dh 
onderzoek kon SEEBECK nu 2 klassen van personen onderscheiden: 

1, diegenen die een zeer gebrekkige zin hebben voor het onderscheiden 
van alle kleuren, waarvan vooral die voor rood het meest opvallend was, en, 
wat noodwendig daarmede samenhing, voor het groen; 

2. diegenen, die weliswaar het rood beter zagen, doch het geel nog het beste 
konden onderscheiden en die, hetgeen bij personen van de eerstgenoemde 
klasse niet het geval was, een duidelijk waarnemingsvermogen voor het roode 
deel van het spectrum bezaten. Deze waarnemingen nu van SEEBECK gaven 
HELMHOLTZ o.a. aanleiding tot de opvatdng, dat bij personen behept met kleuren
blindheid, de zin voor één der 3 grondkleuren, rood, groen of violet, niet of zeer 
gebrekkig zou zijn ontwikkeld. Naar gelang nu één van deze 3 was uitgevahen 
onderscheidde HELMHOLTZ in de eerste plaats roodblinden, waartoe blijkbaar 
ook DALTON behoorde (personen uit de eerste klasse van SEEBECK ) , voorts groen
blinden (de tweede klasse van SEEBECK) en tenslotte de blauw- of violetblinden. 
Terwijl nu de beide eerstgenoemde categorieën vrij vaak voorkwamen, vond 
HELMHOLTZ de laatste categorie niet, wel na hem DONDERS, HOLMGREN, S T I L L I N G 
en anderen; zij is verreweg de zeldzaamste van de drie. 

De theorie, zooals deze door HELMHOLTZ was geformuleerd, bleek echter op 
den duur ter verklaring van de verschijnselen bij de verschillende vormen van 
kleurenbhndheid onvoldoende, zoodat reeds vrij spoedig na haar pubhcatie 
hiertegen van verschillende zijden bedenkingen werden geopperd. Onder haar 
bestrijders moet vooral EWALD HERING gerekend worden (1834—1915), welke, 
hoofdzakelijk steunende op de psychologische opvatting van het kleurenzien, 
een geheel andere theorie gaf. Hi j sprak n.l. van een hypothetische stof, de zgn. 
Sehsubstanz, welke in het netvlies bij de kleurgewaarwording zou worden inge
schakeld. Ter nadere verklaring nam HERING aan, dat door inwerking van het 
van buiten af in het oog vallende licht, deze stof een chemische verandering 
ondergaat, waardoor zij aanvankelijk min of meer uiteen valt en later, zoodra 
de hchtinwerking opgehouden heeft, weer in haar oorspronkelijken toestand 
terugkeert; het eerste proces noemde HERING dissimilatie, het tweede assimilatie. 
Bij helder licht treedt het eerste, bij duister het tweede proces in werking; de 
helderheid, resp, donkerheid der gezichtsgewaarwording hangt dus van de ver
houding " '̂̂ ^"^^^^^^^ af. Bij heldere kleuren treedt derhalve dissimilatie, bi

assimilatie 

minder heldere of donkere kleuren assimilatie op. 
Wat de kleuren zelf betreft maakte HERING onderscheid tusschen de zgn, 

samengestelde kleuren, d,w,Z, die welke alle kleuren bevatten uit het spectrum 
van rood tot blauw en omgekeerd en enkelvoudige, die niet uit andere zijn 
samengesteld, zooals b,v, het spectrale groen. Alle kleuren zijn volgens H E R I N G 
behalve de enkelvoudige, samengesteld uit twee kleuren, nooit uit drie en wel 
zoodanig, dat eenerzijds rood en groen en anderzijds geel en blauw, nooit 
gelijktijdig in een zelfde kleur voorkomen. Uitgaande van 6 grondgewaarwor-
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dmgen m de „Sehsubstanz", wehce hij tot 3 Ideurenparen rangschikte, kwam 
H E R I N G tot de volgende kleurencombinaties, die elkaar wederkeerig uitsluiten-
Zwart-wit, rood-groen en blauw-geel. Ieder van deze kleurenparen komt over
een met een chemisch netvhesproces van bijzondere kwahteit, zoodat HERING 

. in de „Sehsubstanz" 3 verschillende stoffen onderscheidde: de zwart-witte de 
rood-groene en de blauw-gele stof, voor ieder waarvan hij een verschillend 
dissimheerend, resp. assimüeerend vermogen aannam. 

De verklaring van het kleurenzien met behulp van deze stoffen is nu als volgt-
1. het normale oog heeft het helderste gebied van het spectrum in het geel' 

omdat hier noch zwart, noch wit voorkomt; ' 
2. het spectrum van de blauw-gele stof valt uiteen in twee gebieden ge

scheiden door een gebied, dat zoowel voor het blauw als het geel kleurloos is 
n.l. het zuivere groen; ' 

3. het spectrum van de rood-groene stof valt in 3 deelen uiteen, een mid
delste groen deel en 2 roode eindgebieden; dit spectrum bevat 2 gebieden die 
voor het rood en groen kleurloos zijn, n.l . het blauw en geel. Daar alle spectraal
kleuren volgens HERING wit bevatten, zijn twee van deze kleuren, die tesamen 
wit vormen, nooit, zooals de YOUNG-HELMHOLTZ theorie aanneemt, eikaars com
plement, doch antagonisten, daar zij elkaar opheffen. 

De verschijnselen van de kleurwaarnemingen bij kleurblinden laten zich nu 
volgens de theorie van H E R I N G in het algemeen beter verklaren dan met de theorie 
van YOUNG-HELMHOLTZ , al is ook deze evenmin als gene in staat deze alle zonder 
meer op te helderen. Zoo b.v. ten aanzien van de rood-groenblindheid, welke 
volgens de theorie van H E R I N G in beide vormen (rood en groenblindheid) de-
Zelfde verschijnselen zou moeten vertoonen; dit is echter volstrekt niet het 
geval. Buitendien vertoonen beide soorten van kleurbhnden ten aanzien van de 
Zgn. helderheidsverdeeling van het spectrum een duidelijk verschil; het zgn 
maximum hgt nl . voor de groenbhnden ongeveer bij 590 mm. (in de buurt van dë 
Zgn. £). hjn, i/h geel), terwijl dh voor de roodblinden bij 568 mm (rechts van de 
D. hjn) in het blauw-groen hgt. Buitendien was de aanname van verschh in 
dissimilatie en assimüatie voor verschihend gekleurde lichtsoorten geheel wihe-
keurig, zoo dat de theorie reeds spoedig na haar pubhcatie (1874) van ver
schihende zijden werd bestreden. 

Onder hare bestrijders moet vooral onze landgenoot DONDERS worden ge
noemd, welke korten ti jd later (1881) een uitvoerige studie wijdde aan de ver
schillende vormen van kleurenblindheid. Aanleiding hiertoe vormde o a een 
pubhcatie van LORD R A Y L E I G H , die met behulp van een speciaal daartoe ver
vaardigd toestel, eenige proefpersonen een kleurvergelijking had laten samen-
stehen tusschen een mengsel van rood en groen eenerzijds en geel anderzijds. 
Hi j had hierbij gevonden, dat 3 van zijn zwagers, de gebroeders BALFOUR, een 
andere uitkomst kregen dan het meerendeel der andere normale proefpersonen; 
volgens hen was dit mengsel veel te rood. Het merkwaardige was nu, dat dé 
gebrs. BALFOUR, die derhalve bij dit onderzoek een duidelijke afwijking in den 
kleurenzin vertoonden, overigens bij het bezichtigen van gekleurde voorwerpen 
en het spectrum geen afwijkingen vertoonden; R A Y L E I G H duidde nu den kleuren
zin van personen, die een overeenkomstige vergelijking met zijn toestel samen
stelden als de gebrs. BALFOUR aan met den naam „type Balfour", Behalve dit 
type bleek R A Y L E I G H nog een ander type personen met afwijkenden kleurzin 
voor te komen, dat, omgekeerd, bij de bewuste vergelijking veel meer rood 
toevoegde dan de normale, zoodat op dezen de mengkleur den indruk maakte te 
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groen te zijn. Naar dengene die deze afwijliing het eerst vertoonde, werd deze 
afwijking met den naam „type Hart" bestempeld. 

DONDERS, die deze proeven herhaalde, kreeg overeenkomstige resuhaten; 
hij sprak van „kleurzwakken", daar volgens hem deze personen een zwakker 
kleuronderscheidingsvermogen bezitten dan de normale. Later heeft KÖNIG 
(1884) om deze reden dergelijke personen met den naam van anomalen (afwijken
den) bestempeld; hij onderscheidde hierbij groen-atiomalen (type BALFOUR) en 
rood-anomalen (type HART) . Geheel juist was deze indeehng feitelijk niet, daar 
men deze beide typen niet op één l i jn kan stellen ten opzichte van al hun kleur
gewaarwordingen; zoo heeft de laatste categorie bijna altijd, de eerste praktisch 
bijna nooit last van zijn afwijking in het dagelijksch leven. 

Later noemde NAGEL , in het voetspoor van zijn leermeester VON K R I E S , 
die de roodblinden aanduidde als protanopen in verband met het feit, dat zij het 
eerste deel van het spectrum (langgolvige deel) niet of zeer slecht onderscheid
den, en de groenbhnden per analogiam als deuteranopen, dienovereenkomstig 
de roodanomalen: protanomalen en de groenanomalen: deuteranomalen. Eerst 
veel later (1925) ontdekte ENGELKING te Heidelberg de derde groep van anomalen, 
de zgn, tritanolen, welke echter uitermate zeldzaam zijn. 

Het onderzoek naar een bepaalden vorm van kleurenblindheid kan in voor
komende gevallen geschieden: a, met behulp van het spectrum (moehijk, t i jd -
roovend, doch het meest nauwkeurig en wetenschappelijk); b. met behulp 
van zgn, kleurproeven (makkelijker, vlugger, minder nauwkeurig, doch meer ge
schikt voor een groot aantal personen); c, met behulp van toestehen voor 
spectrale kleurenmenging (NAGEL, GÖTHLIN) , 

a. Bij de waarneming van het spectrum onderscheidt het normale oog ongeveer 
160 verschillende tinten, welke in hoofdzaak door 3 factoren worden bepaald: 

1, de kleurtoon, welke het karakter aan de kleur geeft en afhankelijk is van 
het aantal lichttrillingen en de golflengte der lichtsoort; 

2, de intensiteit, d,w.z, de helderheid waarmee de kleur wordt waargenomen; 
3, de verzadiging of saturatie der kleur, die bepaald wordt door de hoeveel

heid wit, welke in de kleur aanwezig is. 
De spectraalkleuren zijn in het algemeen zeer verzadigd, d,w,Z. Ze bevatten 

Zeer weinig wit, veel minder b,v, dan de kleuren der ons omringende voorwerpen, 
de zgn, pigmentkleuren. Deze laatste bevatten, behalve de zgn, hoofdkleur, welke 
de tint van het voorwerp bepaalt, meestal nog eenige bijkleuren, waardoor de 
pigmentkleuren in het algemeen een veel minder zuiver karakter bezitten dan 
de spectrale kleuren; om deze reden o,a, zijn deze laatste voor het kleuren
onderzoek te verkiezen. 

Het normale oog ziet op één plek het spectrum het helderste n,l, in het geel, 
in de buurt van de golflengte van 550 mm; aan weerszijden hiervan neemt de 
helderheid snel af, zoodat zij aan de uiteinden van het spectrum (rood en violet) 
bijna geheel verdwenen is (eindgebieden). De kleurtoon bl i j f t hier over een be
trekkelijk grooten afstand, b,v, in het rood van 650 tot 730 mm praktisch onver
anderd. 

Men kan nu van de eigenschap van het normale oog om over kleine af
standen in het spectrum duidelijke verschillen in toon, helderheid en 
verzadiging waar te nemen, gebruik maken om op deze wijze de zgn, gevoeligheid 
van het oog voor verschillende gedeelten van het spectrum te bepalen. Op deze 
wijze verkrijgt men voor het normale oog een'zgn, gevoeligheidskromme, welke 
op 2 plaatsen in het spectrum een maximum vertoont, n,l , het geel en blauw 
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Voor den kleurenblinde kan men op dienovereenkomstige wij?e de gevoeligheid 
in het spectrum bepalen en men krijgt dan, naar gelang van den vorm van kleuren
blindheid waarmee men te doen heeft verschillend verloopende curven (zie 
figuren 1—10). 

Bij menging van verschihende kleuren uit het spectrum krijgt men in het 
algemeen een mengkleur van dezelfde intensiteh als de samenstehende kleuren; 
de kleurtoon hangt echter af van de onderlinge afstand in het spectrum der te 
mengen kleuren. Zoo verkrijgt men b.v. bij menging van twee kleuren uit de-
Zelfde helft van het spectrum een kleur, die wat toon en intensiteit betreft in 
het algemeen tusschen beide inligt; daarentegen bij menging van twee kleuren 
uit verschhlende gebieden van het spectrum een zgn. complementaire mengkleur, 
waarvan de tint wit is, de helderheid gelijk aan de som van de beide mengkleuren 
en de verzadiging nul. Zulke complementaire kleurenparen zijn b.v. rood-blauw-
groen, oranje-indigoblauw, geel en blauw, geelgroen en violet. Bij menging 
van de twee uiterste kleuren van het spectrum (rood en violet) ontstaat purper, 
dat de complementaire kleur is van het zuivere spectrale groen en hetwelk op 
zichzelf in het spectrum niet voorkomt. Door menging van twee spectrale kleuren 
kan men dus dezelfde gewaarwording krijgen als die van een enkele kleur, doch 
er is geen kleurenpaar, dat in staat is om voor het normale oog alle denkbare 
kleuren te vormen. D h laatste gelukt eerst als men 3 passende kleuren ter men
ging aanbiedt, b.v, rood, groen en blauw, waaruit men alle tusschenhggende 
kleuren van het spectrum kan mengen; door een geschikte menging van deze 
drie kleursoorten kan men nu ook de verzadiging van iedere kleur tot volkomen 
kleurloosheid resp, wit doen afnemen. Men noemt nu een kleurenzin, waarvoor 
de genoemde regel van rnenging van 3 kleuren geldt trichromasie, en de per
sonen, hiermede behept, trichromaten, in tegenstelling tot de kleurblinden, 
welke hiertoe slechts 2 kleuren noodig hebben, de dichromaten. 

Een overzicht van de verschillende voorkomende vormen van kleuren
blindheid geeft het volgende schema; 

I . Trichromatopie, 

1, normale trichromaten met normale kleurenzin, die bij 90% van de 
mannen, 99% van de vrouwen voorkomt, 

2, anomale trichromaten, omvat een groot deel van de kleurzinstoornis, 
die men ook wel als onvolledige kleurblindheid of zwakke kleurenzin 
heeft aangeduid; dekt zich echter niet precies met dit begrip, 
a, aangeboren typische anomale trichromatopie (veel vaker bij man

nen (3—4%), zeer zeldzaam bij vrouwen); 
1, protanomalie (roodanomahe); 
2, deuteranomalie (groenanomalie); 
3, tritanomalie (blauw- of violetanomalie), 

b, verworven, atypische vorm (bij oogziekten, opticusaandoeningen 
e.d,), 

I I , Dichromatopie, 

1, typische aangeboren vorm, zoogenaamde partieele kleurenblindheid, 
komt bij J: 3 /̂2% van alle mannen voor, zeer zelden bij vrouwen: 
a, protanopie (roodblindheid); 
b, deuteranopie (groenblindheid); 
c, tritanopie (blauw-violetblindheid), 

2, atypische verworven vorm, tengevolge van oogaandoeningen. 
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I I I . Achromatopie = totale kleurenblindheid, komt zoowel aangeboren als ver
worven voor (zeer zeldzaam). 

Het sterkste komt de afwijkende kleurenzin van den kleurblinde tot uhdruk-
king bij de waarneming van het spectrum; zoowel de rood- als de groenbhnden 
en tevens de blauwblinden zien inplaats van de 160 tinten der normalen in het 
spectrum er slechts twee, die scherp door hen worden onderscheiden en in 
zekeren zin eikaars antagonisten zijn. De ééne tint begint aan het roode, lang
golvige einde van het spectrum en heeft een geelachtige kleur (de warme kleur 
volgens DONDERS) en strekt zich uit tot in het blauwgroen (het zgn, neutrale 
gebied), waar deze overgaat in een blauwachtige tint (de koele kleur van het 
spectrum), welke eindigt in het violet, In verband met één en ander is het nu 
begrijpelijk, dat, ten 1, de kleurmenging in het spectrum voor de kleurbhnde 
een geheel ander aspect heeft dan voor de normale en 2, dat de kleurblinde tal 
van kleuren met elkaar verwlsseh, vrnl, die uit dezelfde helft van het spectrum, 
welke voor de normale totaal verschillend zijn, zoo b,v, rood met donkergeel 
(bruin), oranje met helderrood, geel met lichtrood of geelgroen, groen met licht
geel of grijsbruin, blauwgroen met grijs of wit, blauw met violet of purper. Bij 
het kleurenonderzoek wordt nu omgekeerd van de verwisseling van bepaalde 
kleuren met elkaar gebruik gemaakt om gevallen van kleurenblindheid op te 
sporen en uit te maken met welken vorm van kleurenblindheid men te doen heeft. 
Hierbij spelen ook nog andere factoren een rol: 1, de grootte van het oppervlak 
(kleine voorwerpen zijn wat de kleur betreft moeilijker te herkennen dan groote); 
2, de plaats van het gekleurde voorwerp, zoowel ten opzichte van de proefper
soon als ten opzichte van de omgeving; 3, de tijd hoelang een voorwerp be
keken wordt. Bij voorkeur onderzoeke men bij daglicht en vrage niet naar de 
kleur van het voorwerp, 

b. De methoden van kleuronderzoek, zooals deze in de praktijk worden aan
gewend, zijn kleurproeven en voor het meerendeel berekend op Zgn, massa-
onderzoek, d,w.Z, ze zijn geschikt om mt een groot aantal personen snel de 
kleurenblinden uit te schiften (STILLING, HOLMGREN, NAGEL, TRENDELENBURG), 

Men kan op deze wijze tevens een indruk krijgen van de verspreiding en frequen
tie van een bepaalden vorm van kleurenblindheid onder een bepaalde groep 
personen, hetgeen statistisch van belang is. Het massa-onderzoek op kleuren
blindheid is het eerst uitgevoerd door WILSON te Edinburg in 1855, die onder 
1154 mannelijke personen 65 kleurblinden aantrof (5 ,8%), Later heeft H O L M 
GREN een dergelijk onderzoek in 1876 nog eens herhaald; hij vond onder 2200 
soldaten in totaal 60 kleurenbhnden (2,7%) en onder 266 leden van het Zweed-
sche spoorwegpersoneel 13 kleurenbhnden, d.w.Z. 5%, Bij herhaling onder een 
veel grooter aantal personen (ruim 32000) vond HOLMGREN ongeveer 3 ,5% 
mannelijke kleurenblinden. Ui t lateren ti jd (1920) is afkomstig het onder-
Zoek van SCHIÖTZ te Oslo, die ruim 18000 schoolkinderen onderzocht en 
hierbij 8% kleurenblinde jongens en 0 ,5% kleurenblinde meisjes aantrof, 
WAALER in Noorwegen (1927) en VON PLANTA in Zwhserland (1929) vonden 
bij resp. 90000 en 5000 personen overeenkomstige cijfers; hierbij bleken 
groenblinden in het algemeen meer voor te komen dan roodblinden. 

Men gebruikt nu in de dageiijksche praktijk voor onderzoek: 1, de methode 
van HOLMGREN (1877), waarbij de proefpersoon uh een aantal gekleurde woldra
den, diegenen bij elkander moet leggen, welke volgens hem in tint met een ge
geven voorbeeld overeen komen; 2. de methode van S T I L L I N G (1878), later o,a. 
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door IsHiHARA, PoLACK e.a. uitgebreid en verbeterd, waarbij bepaalde f iguren 
(cijfers of letters) tegen een gekleurde achtergrond z i j n gedrukt i n een kleur 
die door de kleurbhnden gemakkelijk wordt verwisseld met die van het er i n 
afgebeelde getal of figuur (pseudo-isochromatische tafels), waardoor dit laatste 
door den kleurbhnde niet wordt herkend; 3. de methode van TRENDELENBURG 
waarbij de proefpersoon ronde stukjes papier van 1 cm doorsnede op bijbe-
hoorende passend gekleurde schijfjes, welke volgens de kleuren van het spectrum 
straalsgewijze zijn gerangschikt, moet leggen. Volledigheidshalve laat men bij 
een uitvoerig kleurenonderzoek nog een onderzoek aansluiten met c. de zgn 
instmmenteele methoden, zooals de anomaloscoop van NAGEL , waarvan de wer
king op hetzelfde prmcipe berust als de methode van R A Y L E I G H en waarbij met 
behulp van stelschroeven een kleurvergelijking tusschen eenerzijds rood en 
groen en anderzijds geel moet worden gemaakt; aan de stand van de stelschroe
ven leest men de kwantitatieve mengverhouding af; anomalen maken een andere 
vergelijking dan normalen, kleurenblinden kunnen deze in het geheel niet in
stellen. Het toestel van G Ö T H L I N geeft, op principieel dezelfde wijze, nog nauw
keuriger de afscheiding aan tusschen de verschillende vormen van kleuren
bhndheid. 

Uit de boven meegedeelde, door SCHIÖTZ, WAALER en VON PLANTA verkregen 
gegevens blijkt, dat in het algemeen het aantal kleurenblinde mannen belangrijk 
grooter IS dan het aantal kleurenblinde vrouwen (verhouding van ongeveer 
20 op 1). De verklarmg van dh eigenaardig verschijnsel vindt men in de resul
taten van het erfelijkheidsonderzoek, waaruit bhjkt, dat de kleurenblindheid, en 
dit geldt zoowel voor de dichromaten als de anomalen, in verreweg de meeste 
gevallen uitsluitend bij het mannelijk geslacht voorkomt, d.w.z. zich daar 
manifesteert en dat zij door de vrouwen wordt overgedragen, welke zelf de aan
doening met vertoonen (zgn. recessief geslachtsgebonden wijze van overerving). 
De eerste, die een uitvoerig onderzoek over de verbreiding en overerving van 
H Q^o? u publiceerde was de Zwitsersche oogarts HORNER te Zürich 

(1878). Naar aanleiding hiervan stelde HORNER den regel op, dat de kleuren
blindheid, evenals de bloedersziekte (haemophihe), van den grootvader op de 
kleinzoons via de dochters overerft. HOLMGREN , welke omstreeks dienzelfden 
ti jd een aantal kleurenblinde families onderzocht, kwam tot dezelfde conclusie 
als HORNER , doch vond buitendien, dat meestal in eenzelfde familie dezelfde 
vorm van kleurenblindheid overerft, terwijl, als meerdere zoons van een derge
lijke famhie kleurenblind zijn, dat dan de aandoening bijna altijd van de famihe 
van de moeder afkomstig is. 

De verklaring van een en ander vindt zijn oorzaak hierin, dat de kleurenblind
heid als erfelijke eigenschap geacht wordt te zijn gebonden aan het zgn. geslachts-
ot X-chromosoom, hetwelk bij den man enkelvoudig, bij de vrouw dubbel voor
komt, terwijl in dit laatste geval het ééne (gezonde) Z-chromosoom, het andere 
(Ziekmakende) Z-chromosoom domineert, zoodat hier de erfelijke eigenschap 
met als zoodanig tevoorschijn komt. Bij den man, waar slechts één Z-chromo-
soom aanwezig is ontbreekt het gezonde Z-chromosoom, zoodat hier de aan
doening mamfest wordt. Bij de vrouw is de aandoening dus verborgen en deze 
kan door middel van haar ééne ziekmakende Z-chromosoom de aandoening 
op haar nakomelingschap overdragen. Dit verschil geeft nu de verklaring van het 
zooveel meer veelvuldig voorkomen van kleurenblindheid bij den man dan bij 
de vrouw. Een vrouw kan derhalve aheen kleurenblind zijn, indien zij öf 
twee ziekmakende Z-chromosomen bezit, b.v. als de beide ouders kleuren-
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blind zijn, öf indien door bijzondere omstandigheden het ziekmakende X-
chromosoom toch de overhand krijgt (manifeste heterozygotie). Het volgende 
schema geeft een overzicht van de verschhlende combinaties en mogelijkheden 
uit erfelijkheidsoogpunt: ^) 

1. kleurenblinde man X gezonde vrouw: 
OXy X XX --^ OX + XX, + 0X + XX, 

d.w.z. geen der kinderen is manifest kleurenblind, terwijl de dochters over
draagsters zijn; 

2. gezonde man X kleurenblinde vrouw: 

OX X x,x, = ox, + ox, + XX, + XX, 
d.w.z. alle zoons zijn kleurenblind, de dochters zijn overdraagsters. 

3. gezonde man X overdraagster: 

OX + XX, ox + OX, + XX + XX, 
d.w.Z. de helft der zoons is kleurenbhnd, de helft der dochters overdraagsters. 

4. kleurenblinde man X overdraagster: 

OX, + XX, 0X+ OX, + X,X + X,X, 
d.w.z. de helft der zoons is kleurenblind, de eene helft der dochters is over
draagster, de andere helft is kleurenblind. 

5. kleurenblinde man X kleurenblinde vrouw: 

OX, X X,X, = OX, + OX, + X,X, + X,X, 
d.w.z. alle zoons en dochters zijn kleurenblind. 

In de praktijk geldt het nu de vraag om, indien men een kleurenblinde aan
treft, uit te maken op welke wijze de kleurenblindheid in een dergelijk geval 
is ontstaan, d.w.z. met welk van de genoemde combinaties men te maken heeft. 
Ten aanzien van de laatstgenoemde combinatie (kleurenblinde ouders) is dit 
al heel eenvoudig; moeilijker wordt het bij de derde en vierde combinatie, in 
welk geval de kleurenblindheid bij de zoons manifest, bij de dochters latent is; 
hier zijn twee mogelijkheden: öf de dochters zijn normaal öf zij zijn overdraag
sters. Dit laatste blijkt nu alleen indien deze reeds nakomelingschap hebben; 
hetzelfde geldt voor de tweede combinatie. Bij de eerste combinatie is geen der 
kinderen kleurenblind, men kan dan de afwijking eerst in de daarop volgende 
generatie verwachten. Verschillende in den loop des tijds gepubliceerde stam
boomen blijken nu zeer goed met één der gegeven combinaties overeen te stem
men en zijn met behulp van het bovenmeegedeelde schema zeer goed te ver
klaren. 

Ter nadere verklaring van de overerving van een bepaalde vorm van kleuren
blindheid in een zekere famhie neemt men aan, dat deze gebonden is aan een 
Zgn. gen of erffactor, welke men zich in het X-chromosoom op een bepaalde 
plaats gelocahseerd denkt; deze plaats is voor de rood- en groenblindheid ver
schillend en wel zoodanig, dat öf de ééne óf de andere vorm van kleurenblind
heid in de bewuste familie overerft. Een overgang tusschen rood- en groen
blindheid komt dan ook niet voor, doch men kan wel zeggen, dat de ééne onder-

1) Hierin stelt X het gezonde, X^ het ziekmakende chromosoom voor. 
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vorm van kleurenblindheid in den loop der overerving de andere als het ware 
domineert. JusT, een bekend onderzoeker op dit gebied, heeft in verband hier
mede het volgende schema opgesteld: 

normaal > protanomaal > protanoop 
normaal > deuteranomaal > deuteranoop. 

Is eenmaal de plaats van het betreffende gen in het chromosoom vastgesteld, 
dan erft in de opvolgende generaties, bijzondere omstandigheden daargelaten, 
in een familie een bepaalde vorm van kleurenblindheid over. WAALER kon dit 
b.v. aantoonen in 55 gevallen van kleurenblinde broederparen, die allen het
zelfde type van kleurenblindheid vertoonden. 

Tenslotte nog één en ander over de sociale beteekenis van de kleurenblindheid. 
Hierbij speeh vooral het feit, dat de kleurenbhndheid in een betrekkelijk groot 
percentage der mannelijke bevolking voorkomt, een belangrijke rol. In de eerste 
plaats bij diegenen, welke een leidende functie vervullen in het verkeer, zooals 
spoorwegmachinisten, stuurlieden, chauffeurs, vliegeniers e.d. In de tweede 
plaats diegenen onder de beoefenaren der zgn. intellectueele beroepen, welke 
met het onderscheiden van gekleurde preparaten of chemische kleurreacties 
te maken hebben, zooals de arts, chemicus, bioloog, apotheker e.d. In de derde 
plaats neringdoenden, welke met gekleurde stoffen te maken hebben, zooals 
schhders, drogisten, manufacturiers, behangers e.d. In de vierde plaats de 
militaire beroepen, voor zoover zij met gekleurde lichten of seinen te maken 
hebben, zooals genisten, artilleristen, e.d. Voor de militairen en de machinisten 
der spoorwegen benevens stuurlieden der koopvaardij en voor de marine be
staan keuringsvoorschriften ten aanzien van het kleuronderscheidingsvermogen. 
Voor de burgerlijke beroepen, die met het verkeer te maken hebben, bestaan zij 
in sommige landen voor chauffeurs en vliegeniers; bij ons te lande nog niet. 

Ofschoon ons het wezen van de kleurenblindheid, niettegenstaande tal van 
bestaande theorieën, nog steeds onopgehelderd bl i j f t , kan men wel zeggen dat 
het inzicht in deze merkwaardige aandoening vooral in de laatste jaren belangrijk 
is toegenomen. Men moet niet vergeten, dat, voorzoover het de aangeboren 
kleurenblindheid geldt, het hier een aandoening betreft waar tegenover men uh 
therapeutisch oogpunt nog steeds machteloos staat, zoodat het voorloopig 
noodzakelijk blijkt om te trachten met behulp van alle ons ten dienste staande 
hulpmiddelen het wezen en de oorzaak van deze voor de praktijk zoo belangrijke 
aandoening op te sporen, temeer daar, zooals de ervaring leert, nog steeds tal 
van verkeersongelukken moeten worden toegeschreven aan het niet of niet 
voldoende herkennen van gekleurde lichten of seinen, e.d., zoodat aan de 
kleurenblindheid naast een theoretisch wetenschappelijke, ook een groote 
practische beteekenis toekomt. 
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BOUW E N G R O E I VAN C E L W A N D E N 

door 

Prof. Dr Ir G . V A N ITERSON JR. 

1. Beteekenis van het onderwerp. 

Celwanden behooren ieder te interesseeren. Immers onze kleeding, touw
werk, kabels, de stoffeering onzer, woningen, muurplaten en verbandstoffen 
bestaan voor het grootste deel uh plantaardige vezels, dus uit celwanden. Alle 
hout is opgebouwd uit en dankt zijn speciale eigenschappen aan celwanden. 
Kurk, turf, bruinkool en steenkool zijn opgebouwd, of voortgekomen uit cel
wanden. Een deel van ons voedsel en vooral van het voedsel der dieren bestaat 
uit celwanden. 

Voorts danken de planten hun uitwendigen vorm aan celwanden. Ook de 
speciale inrichtingen, die zij bezitten om weerstand te bieden tegen 'door
buigende of trekkende krachten, zijn grootendeels opgebouwd uit cehen met 
dikke celwanden. 

Voor de levensverschijnselen van de planten is de aanwezigheid van celwan
den van groote beteekenis. Het transport van stoffen in het plantenlichaam is 
in de eerste plaats een vraagstuk van „permeabihteh" van celwanden. Er zijn 
ook celwanden, die het transport van stof moeten tegengaan; men denke aan de 
bekleeding van de jeugdige plantendeelen met een moehijk doorlaatbare opper
huid. Bij alle groeiverschijnselen van de plant moeten verder processen van 
vergrooting van celwanden een eerste rol spelen. Bewegingen van de planten 
zijn alleen mogelijk door rekken, krimpen of groeien van celwanden. 

Eindelijk kan de studie van den bouw van de celwanden licht werpen op de 
inwendige structuur van andere „gelen"; dit geldt zoowel voor andere natuur
producten als voor vele kunstproducten. Men denke aan half- en geheel-
synthetische vezels, aan kunstmatige folia, aan kunstharsen en dergelijke. 

2. De morphologie der celwanden. 

a. De oorspronkelijke middellamel. 

Voor de vormingswijze van een nieuwen celwand kan men nog altijd ver
wijzen naar een verhandeling van M , TREUB uit 1878, waarin waarnemingen 
zijn beschreven, gedaan aan levende, deelende cellen van een Orchidee. De 
meeste latere studies over dit onderwerp zijn aan gefixeerde cellen gedaan. 
Men moet aannemen, dat de eerste aanleg van een nieuwen celwand tusschen 
twee protoplasten plaats vindt; vermoedelijk direct als vaste deeltjes, die zich 
tot een uiterst dun, enkelvoudig wandje vereenigen, dat de moedercel in twee 
dochtercellen verdeelt. Dit jeugdige wandje vertoont geen structuur, het is 
trouwens zóó dun, dat het nauwelijks met den microscoop is waar te nemen. 
Het bestaat — vermoedelijk zelfs uitsluhend — uh pectinestof, de „protopec-
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tine". Doordat diezelfde stof soms in grootere tioeveelheden ln dikke celwanden 
voorkomt, heeft men haar chemisch kunnen bestudeeren. Na moeizame onder-
Zoekingen staat de chemische structuur thans vrijwel vast; de protopectine is 
een complex van hemicehulose en pectine en deze laatste stof is een hoogpoly-
meer van een zuur, dat afgeleid is van een suiker. 

De aanwezigheid van dit eerste wandje is ook in ouder weefsel nog aan te 
toonen, vooral door de groote affiniteit, die de pectinestoffen bezitten voor 
bepaalde kleurstoffen, o,a. voor rutheenrood. Het komt in die oude weefsels 
als een uiterst dun laagje in het midden van de celwanden voor en wordt als 
de oorspronkelijke middellamel aangeduid. Di t feit is voor het begrijpen van 
allerlei processen van veel belang. Het overrijp worden van vele plantenweefsels 
(men denke aan een beursche peer) wordt veroorzaakt door week worden en 
in oplossing gaan van die lamel (pectinemetamorphose). De cellen verliezen 
daarbij hun verband. Bij rijpe groenten en vruchten kan men hetzelfde door 
koken in water bereiken. Ook met chemische middelen, o.a. met kaliumoxalaat 
en met waterstofperoxyde, kan men de oorspronkelijke middellamel oplossen; 
men spreekt dan van „macereeren". Bij het roten van plantendeelen — stengels, 
basten, cocosdoppen — voor het winnen van vezels laat men het omringende 
weefsel door middel van een bacteriënenzym, dat oplossend op de oorspronke
lijke middellamel werkt, uiteen vallen, zorgdragende, dat dit nog niet geschiedt 
met den vezelbundel, waarin die lamel veelal chemisch eenigermate is ver
anderd (ze bevat daar vaak houtstof). 

Ten onrechte heeft men vroeger gemeend, dat de cellen bij den groei der 
plantendeelen over elkaar konden glijden, waarbij men dan aannam, dat de 
hier beschouwde lamel een rol speelde. Men kan nu wel Zeggen, dat die lamel in 
het volwassen plantenlichaam wel hier en daar uiteen kan scheuren (er ontstaan 
dan intercellulaire ruimten), maar dat glijden niet voorkomt. 

Men ziet hieruh, dat de oorspronkelijke middellamel wel als kitsubstantie 
van veel belang is, maar morphologisch toch weinig gezichtspunten opent. 

h. De cuticula, 

Eenigszins vergelijkbaar met de zooeven besproken lamel is de cuticula, die 
men over jeugdig weefsel aantreft als een uiterst dun, hydrophoob laagje. Het 
belet de snelle uitdroging van het weefsel. De cuticula bestaat uit cutine, een 
polymeer van een oxyvetzuur, of van oxyvetzuren. Ook dit laagje heeft geen 
inwendige structuur, maar wel kan men daaraan uitwendig bijzonderheden 
waarnemen. Op de oppervlakte van zeer jeugdige bloembladeren van Trades
cantia virginica (een plant, die sedert ruim 100 jaren voor de anatomie en physio
logic der planten een zeer geliefd proefobject is) treft men de cuticula als zeer 
kleine, gekronkelde verhevenheden zonder regelmaat aan, maar op de opper
vlakte van volwassen bloembladeren zijn die lijstjes vervormd tot zeer regel
matig geplaatste, vrijwel rechte ruggetjes, waardoor een uiterst fijne arceering 
ontstaat. Zulk een arceering treft rnen ook aan op de oppervlakte van de cellen, 
waaruit haren zijn opgebouwd, welke op de helmdraden van dezelfde plant 
staan ingeplant, welke haren zoo geliefd zijn voor de waarneming van de proto
plasmastrooming. Merkwaardigerwijze is de stroomingsrichting vrijwel gelijk 
gericht als die strepingen, zoodat zelfs nog niet lang geleden een botanicus de 
streping aan de binnenzijde van den wand der haren aanwezig dacht en meende, 
dat de protoplasmadeeltjes de groefjes volgden. De binnenkant van de bedoelde 
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cellen is echter volkomen glad. De gelijkheid in richting ontstaat, doordat 
zoowel de cuticula als het protoplasma door den tusschenliggenden celwand 
in dezelfde richting gerekt worden. 

c. De primaire wand. 

Spoedig nadat de middellamel is gevormd, vindt aan weerszijden daarvan de 
vorming van een verdikkingslaagje plaats. Vermoedelijk wordt dit vaak van den 
aanvang af ongeveer met de definitieve dikte afgezet, maar het is waarschijnlijk 
dat het sorns nog in de dikte groeit en vaak doet het dh in de andere richtingen. 
Meestal bl i j f t deze wand dun; men treft bijvoorbeeld primaire wanden aan van 
ongeveer 1 ,« (1 micron = 0,001 mm). 

Er is ook in dezen primairen wand doorgaans zeer weinig structuur te zien. 
Wanneer de cel in de lengte langer is dan in de breedte, treft men in dien wand 
echter toch soms een dwarsstreping of een spiraalvormige teekening aan, maar 
de helling van die spiraal (ten opzichte van de dwarsrichting) is dan slechts 
gering. Soms kan men tot zulk een structuur besluiten uit kleine spleetjes 
(poriën); in andere gevallen treedt ze te voorschijn, als men de cel beschadigt. 
Wanneer men bijv. een haar van de woltulp met zoutzuur behandelt en daarna 
drukt, barst de wand en wordt tot een breeden, spiraalvormigen band met 
Zwakke helling. 

De primaire wand bevat slechts weinig cellulose. In hoofdzaak bestaat die 
wand uit zoogenaamde hemicellulosen en vermoedelijk moet men daaraan ook 
de weinig duidelijke structuur toeschrijven en een grootere plasticiteit dan bij 
de latere verdikkingslagen valt te constateeren. Er is voorts in den laatsten ti jd 
(door K. HESS en zijn medewerkers) als constant bestanddeel van de primaire 
wanden „was" gevonden — dit kan röntgenografisch worden aangetoond — en 
ook die was werkt vermoedelijk mee bij het tot stand komen der afwijkende 
hoedanigheden. 

Onder de cuticula treft men een celwandlaag aan, die men met den primairen 
wand kan vergelijken. Ze bevat nog een hoeveelheid cutine (men spreekt daarom 
van de cuticulaire lagen), daarnaast cellulose, maar veelal in geringe hoeveelheid, 
en hemicellulosen, pectinestoffen en verder was (dit laatste is reeds lang geleden 
door H . AHBRONN waarschijnlijk gemaakt, maar is pas kort geleden door MADE
L E I N E M E Y E R bewezen). Als de primaire wand ouder wordt, treft men daarin 
veelal houtstof aan. 

De primaire wand is voor het groeiproces van alles overheerschende beteeke
nis. De blijvende vergrooting der cellen kan alleen tot stand komen door een groei 
van dezen wand en het staat wel vast, dat de cel daarbij langs osmotischen weg 
(door den turgordruk) wordt opgeblazen. Soms vergroot zich de cel daarbij, 
vermoedelijk door „plastische" vorming van den primahen wand, maar het is 
zeker, dat vaak nieuwe wandstof tusschen de aanwezige wordt afgezet (men 
spreekt dan van „intussusceptie"). 

De vraag rijst, of de turgordruk hiervoor toereikend is, want men moet be
denken, dat bij een kleine bahon de wand zelfs bij groote drukkingen, betrekke
li jk weinig te torsen heeft. Een eenvoudige berekening leert b.v., dat bij een bol 
van 20 /< diameter met een wanddikte van 1 /t bij een inwendigen druk van 
50 atmospheren een spanning van 250 kg per cm^ in den wand heerscht. Uit 
trekproeven van vezels, zooals ramie, blijkt, dat een ideale cehulosewand waar
den van 2500 a 3000 kg per m^ kan dragen zonder zich blijvend te vervormen. 
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Men bedenke echter, dat een primaire wand van 1 fj, reeds tamelijk dik is en 
dat die wand volstrekt niet uit zuivere cellulose bestaat, maar uit wandstof, die 
gemakkelijker kan worden uitgerekt. Vermoedelijk wordt dan ook de grens 
van het draagvermogen van jeugdige, dunne celwanden door de werking van 
den turgordruk wel degelijk gemakkelijk bereikt. 

Het is nu zeer curieus na te gaan, wat er gebeurt, als men bijvoorbeeld een 
rubberballon (het geldt ook voor een ballon van ongevulcaniseerde rubber, die 
beter met de wandstof van den primairen wand is te vergelijken dan een ballon 
van gevulcaniseerde rubber) opblaast. Het blijkt, dat de inwendige druk bij 
grooter worden van den ballon aanvankelijk toeneemt, maar een maximum 
bereikt en daarna afneemt. Men kan hem dus voorbij dat maximum met een 
kleineren druk verder opblazen. Wanneer dus de turgordruk eenmaal dit 
maximum heeft overschreden, behoeft hij niet verder toe te nemen om de cel 
nog meer op te blazen — wel moet daarvoor water beschikbaar zijn. Dit geval 
komt wel degelijk in de natuur voor. De primaire celwand van de haren van 
Tradescantia virginica verscheurt soms de cuticula en de cel verlengt zich dan 
onomkeerbaar binnen enkele seconden tot het dubbele of het drievoud 
(P, MARTENS), Het merkwaardigste is, dat de breedte zich daarbij veel minder 
vergroot, 

d. De secundaire wand. 

Soms volgen op den primairen wand nieuwe lagen, die volkomen op dezen 
wand gelijken. Zoo treft men bij sommige algen, zooals Cladophora- en Valonia-
soorten, een wandlaag aan, waarin een streping voorkomt, die ongeveer lood
recht staat op die van den primairen wand, en daaronder een wandlaag, die in 
streping volkomen met den primairen overeenkomt. Deze afwisseling kan zich 
25 tot 40 keeren herhalen. Men weet dan eigenlijk niet, of men wel van secun
daire verdikkingen mag spreken, 

In tal van gevahen worden echter bij het ouder worden van de cellen tegen 
den primairen wand secundaire verdikkingslagen gedeponeerd, die wèl belang
rijk van den primairen wand afwijken. De vergrooting van de cel is dan meestal 
beëindigd, al treedt die toch bij uitzondering nog op. De secundaire wand is 
slechts weinig uitrekbaar, In de meeste gevallen is die secundaire verdikking 
quantitatief veel belangrijker dan de primaire. Bij de gewone vezels, zooals 
vlas, hennep, ramie en katoen, bestaan de celwanden voor het grootste deel uit 
secundaire verdikkingslagen en deze geven aan die vezels de kenmerkende 
eigenschappen. Soms bl i j f t er door de sterke verdikking van de inwendige 
ruimte vrijwel niets over, soms echter worden de secundaire verdikkingslagen 
door een vrij dunnen, tertiairen wand gevolgd, maar dit is uitzondering en deze 
wandlaag wordt hier niet besproken. 

De secundaire wand vertoont in de meeste gevallen typische structuur
bijzonderheden. Vaak treft men daarin strepingen aan; soms zijn ze vertikaal 
gericht, maar meestal loopen ze spiraalsgewijze, In het laatste geval zijn de spira
len bijna altijd steiler dan in den primairen wand. Soms zijn de spiraalsgewijze 
strepingen in verschhlende secundaire wandlagen tegengesteld geworden, of 
zijn ze verschillend van behing. Men heeft zelfs de typische vezels naar deze 
bijzonderheid in drie groepen ingedeeld. 

Meestal zijn de spiralen over de geheele lengte van een gerekte cel gelijk 
gewonden, maar bij de katoenvezel zijn er een groot aantal omkeerplaatsen. 
Daarmee stemt de tordeering van het gedroogde katoenhaar overeen. Kort 
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na het openen van de vrucht drogen de haren op de zaden in en worden tot 
banden, die zich, in overeenstemming met de strepingen in den wand, over 
sommige deelen van de vezel rechts en over andere hnks tordeeren. 

Laat men de celwanden zwellen en drukt men ze daarna, dan valt de secun
daire wand vaak uiteen in fibrillen en wel geschiedt dit in overeenstemming 
met het verloop der streping, zoodat men die fibrillen in den wand gepraefor
meerd aanneemt. 

Vaak ziet men in die wandlagen verder nog verdunde plaatsen, d.z. zooge
naamde stippels of poriën; meermalen zijn deze in de richting van de strepingen 
uitgerekt. Soms vertoonen de secundaire wanden aan de binnenzijde verdikkings-
lijsten en meermalen verloopen die dan weer spiraalsgewijze. 

Op de dwarsdoorsneden ziet men vaak een laagsgewijzen bouw, voor de katoen
vezel is het aantal lamellen nauwkeurig gelijk aan het aantal dagen, gedurende 
welke de secundaire wand werd gevormd; ze stellen daarbij dageiijksche groei-
ZÓnen voor. Katoenvezels, die zich ontwikkelen op de zaden van planten, welke 
onder constante belichting worden gekweekt, vertoonen geen lagenstructuur 
( K E R R , ANDERSON, MOORE). 

De secundaire wand bestaat soms (afgezien van het imbibitiewater) vrijwel 
geheel uit cellulose; dit geldt voor de meest waardevolle vezels, zooals katoen, 
vlas en ramie. In andere gevallen bevat die wand ook pectine (de schil van den 
sinaasappel en de cohenchymlijsten van vele stengels). Vaak wordt er tusschen 
de cellulose houtstof afgezet (alle wanden van houtelementen), soms geschiedt 
dit met andere incrusten (klappervezel). Die veranderingen treden pas in, 
nadat eerst cellulose is gedeponeerd. 

3, Optische eigenschappen van celwanden. 

Behalve de oorspronkelijke middehamel zijn alle celwanden dubbelbrekend. 
Men kan dit echter niet rechtstreeks aantoonen, dus op de wijze, waarop ERAS
MUS BERTHOLINUS in 1660 voor het eerst het dubbele beeld van een teekening 
onder een IJslandsch kristal (kalkspaat) waarnam. Hiervoor is de (totale) dub
bele breking voor de dunne vezels te gering. Het gelukt wèl voor den dikken 
draad van „erin marin", die uit de kher van de zijderups wordt vervaardigd. 
Een schaalverdeeling onder zulk een draad wordt met den microscoop dubbel 
waargenomen en daarbij kan men ook (door inschakelen van een „nicol", d.i. 
een prisma, hetwelk alleen licht doorlaat, dat in één richting trilt) demonstreeren, 
dat het licht, dat het eene beeld veroorzaakt, in een richting trilt, die loodrecht 
staat op de trhlingsrichting van het licht, dat het andere beeld oplevert. 

Er zijn echter verschillende middelen om de dubbele breking indirect te 
bewijzen. Bij een niet-dubbelbrekend, zg. isotroop lichaam, is de brekingsindex 
voor licht, dat in verschillende richtingen trilt („gepolariseerd" is), steeds de-
Zelfde; voor een dubbelbrekend, zg. anisotroop, lichaam hangt die index af van 
de richting van de trilling. Nu kan men den brekingsindex van een celwand 
bepalen door na te gaan, in welke vloeistof hij onzichtbaar wordt, waarbij men 
nog van een kunstgreep kan gebruik maken om de gevoehgheid der bepaling 
te vergrooten tot minstens één eenheid van den tweeden decimaal. Dit uitvoe
rende met licht, dat in verschillende richtingen trilt (zulk licht verkrijgt men door 
een nicol in verschhlende standen vóór het object in te schakelen), vindt men 
dus voor een anisotroop lichaam verschillende waarden. Zet men die waarden 
van één punt uit in de richtingen der trhlingen, dan krijgt men voor een dun. 
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als een plat vlak te beschouwen, lichaam — zooals de ervaring leert — een 
ehips, voor een ruimtelijk lichaam een ellipsoïde. Men spreekt in het eerste geval 
van de „werkzame indexellips" (werkzaam omdat daardoor de optische eigen
schappen van het lichaam'worden bepaald), respectievelijk van de ,,indexellip-
so'ide" of de optische indicatrix". 

Nu worden in werkelijkheid zulke ellipsen en ellipsoïden niet bepaald (even
min geschiedt dit voor kristallen, waarop dezelfde beschouwingen zijn toe te 
passen — alleen voor kaliumnitraat zijn zulke bepalingen door W, KOHLRAUSCH 
verricht). De ellipsoïden zijn trouwens voor de celwanden en de meeste kristahen 
op het oog vrijwel niet van bollen te onderscheiden (voor kaliumnitraat is dit 
wèl het geval), omdat de „assen" weinig verschillen, "Voor een vlakken wand 
uit zuivere cellulose zijn de halve assen der werkzame brekingsindexellips 
Hj = 1,595 en = 1,532, Daarbij zij nog opgemerkt, dat men {n, •— n,) de 
„specifieke dubbele breking" noemt, 'Voor de beoordeeling der optische eigen
schappen is vooral de ligging der assen in den wand van belang. Men teekent 
om die ligging aan te geven op de doorsneden der wanden ellipsen, maar die 
teekeningen zijn schematisch en men mag aan de afmetingen der assen geen 
waarde toekennen. Zulke teekeningen zijn voor celwanden van talrijke planten 
in de oudere botanische literatuur te vinden ( N . J , C . M Ü L L E R , 1886, L , D I P P E L , 
1898), 

De ligging der werkzame indexellipsen wordt in den regel vastgesteld op 
grond van een tweede eigenschap, die met de dubbele breking gepaard gaat, 
namelijk het optreden van kleurverschijnselen, wanneer men celwanden onder 
den microscoop tusschen twee „gekruiste" nicols plaatst en ronddraait. Ze 
worden daarbij in vier standen donker en vertoonen in vier daar midden tusschen 
gelegen standen de helderste kleuren en deze kleuren worden beoordeeld. De 
bedoelde kleuren zijn dezelfde als die, welke in de ringen van NEWTON te zien 
zijn. Men kan gelijk gekleurde ringen demonstreeren door een synthetische 
was (Seekay-wax, smpt. 68° C . ) onder een klein horlogeglas te laten uitkristahi-
seeren en dit object tusschen gekruiste nicols te plaatsen. Men verkrijgt de 
afzonderlijke kleuren ook door glimmer- of cellophaanplaatjes van toenemende 
dikten tusschen die nicols te brengen en kan ook een reeks van zulke kleuren 
naast elkaar waarnemen door dik cehophaan schuin af te snijden en de snijvlakte 
tusschen de nicols te plaatsen. Dunne celwanden, zooals die van kapok, ver
toonen tusschen gekruiste nicols grijs of wit, maar dikke celwanden, zooals die 
van ramie, van vlas en van de baardharen van de haverkorrel vertoonen fraaie 
kleuren. 

De kleuren veranderen, als men tusschen de nicols nog bovendien een kristal
plaatje in een bepaalden stand inschakelt; ze zijn dan ook in de twee helderste 
standen niet meer gelijk gekleurd. Zoo zijn bijvoorbeeld katoenvezels bij in
schakelen van een gipsplaatje, dat op zich zelf le orde zou opleveren, in één 
der helderste standen blauw en worden na draaien over 90° geel. Schietkatoen 
(cehulosenitraat), dat uiterlijk niet van katoen is te onderscheiden, wordt in den 
eersten stand juist geel en in den tweeden blauv/. Dit verschil vindt zijn oorzaak 
in een andere plaatsing van de werkzame brekingsindexellips voor deze twee 
vezels. Uit dit laatste kan men eenigszins begrijpen, dat deze kleurverschijnselen 
kunnen dienen om den stand dier ellips te bepalen. 

'Voor de bepaling van de waarde van {n, — n,) gebruikt men optische instru
menten, die men op den microscoop kan aanbrengen. 

Als derde eigenschap, die met de dubbele breking samengaat, kan het 
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„dichroïsme" van gekleurde celwanden worden genoemd, waaronder men de 
bijzonderheid verstaat, dat de kleur —• vaak alleen de intensiteit van de kleur — 
afhangt van de trillingsrichting van het hcht, dat door de vezel gaat. Bij draaien 
van de gekleurde vezel boven een nicol verandert dan de kleur. De fraaiste 
dichroïtische verschijnselen toonen dikke celwanden (bijv, die van ramie), 
wanneer men ze met zilver- of met goudkleuringen heeft gekleurd, 

4, Verklaring van de dubbele breking van celwanden. 

Men heeft zich reeds vroeg de vraag voorgelegd, waaraan de dubbele breking 
en alle verschijnselen, die daarmee samenhangen, moeten worden toegeschreven. 
Men begreep zeer goed, dat men de celwanden niet als kristalplaatjes kon op
vatten, al gedroegen zij zich optisch als zoodanig. 

Wij volstaan hier met de vermelding, dat de verklaring is gebracht door de 
micehentheorie, die C . N A G E L I in 1858 voor de verklaring van structuurbij
zonderheden opstelde, die hij in 1862 ook tot de verklaring der optische ver
schijnselen uitbreidde, en waaraan hij nog in 1879 belangrijke nieuwe gezichts
punten toevoegde. Deze theorie neemt de aanwezigheid van talrijke kleine 
gerekte, kristallijne lichaampjes, micellen — ook kristahieten genaamd — in de 
celwanden aan. Deze zouden omgeven zijn door een onbewegelijken vloeistof
mantel (bij de natuurlijke celwanden is dit gewoonlijk water, maar het water 
is door imbibeeren te vervangen door andere vloeistoffen), terwijl tusschen de 
onbewegelijke mantels nog bewegelijk water en ook zoogenaamde „intermicel-
laire" stof kan voorkomen. 

Die kristallieten zouden voor de cellulose dubbelbrekend zijn, maar zoolang 
Ze ongeordend in den celwand aanwezig zijn, zal deze wand isotroop zijn. 
Zoodra de kristallieten geordend in den wand voorkomen, moet deze dubbel
brekend zijn en dan zal de plaatsing van de werkzame indexellips in den wand 
afhangen van den stand der ellips in de kristallieten en van de mate der ordening. 
De kristallieten zouden microscopisch niet te zien zijn; men spreekt daarom 
van een „submicroscopische structuur". 

Deze theorie vond lang weinig aanhang, ondanks den onvermoeiden strijd, 
die daarvoor gedurende een lange reeks van jaren door H , AMBRONN is gevoerd. 
Deze onderzoeker had echter ten slotte de voldoening haar de overwinning te 
bezorgen. Dit gelukte hem in 1917, toen hij — zich baseerende op een theore
tische beschouwing van den physicus O , WIENER — voorspelde, dat de specifieke 
dubbele breking, {n, — ttj), van celwanden moet veranderen, als men vloeistoffen 
met verschillende brekingsindices voor het imbibeeren gebruikt, WIENER had langs 
theoretischen weg de optica van lichamen uit mengsels van 2 doorschijnende 
stoffen bestudeerd, o,a, van evenwijdige staafjes, omgeven door een stof met 
een anderen brekingsindex. Hi j had afgeleid, dat zulk een menghchaam dubbel
brekend moet zijn (mits de afstand der staafjes van de orde is van de golflengte 
van het licht), zelfs als beide componenten op zich zelf isotroop zijn. Wanneer 
de brekingsindex van het medium rondom de staafjes toeneemt, moet — aldus 
leerde de theorie — de dubbele breking van het menglichaam door een minimum 
gaan. 

Inderdaad werd AMBRONN'S voorspehing bewaarheid en er zijn thans reeds 
een aantal gevallen voor celwanden (en voor andere plantaardige en ook dier
lijke objecten) bekend, waarvoor langs dezen weg de micehentheorie is bevestigd. 

Merkwaardigerwijze was reeds, vóórdat AMBRONN'S verhandeling verscheen, 
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langs anderen weg het bewijs voor de „staafjesstructuur" van enkele celwanden 
geleverd, nd. door den physicus J. KÖNIGSBERGER in 1911. Diens verhandeling 
bleef lang onbekend en zijn methode begint pas in den aherlaatsten t i jd aandacht 
te trekken. Ze berust daarop, dat wanneer gewoon hcht valt door een lichaam 
met „staafjesstructuur" (men spreekt tegenwoordig van een „leptonische" 
structuur — leptos = dun — wanneer de eene component van een menglichaam 
als dunne deelen voorkomt), het doorgelaten licht gedeeltelijk „gepolariseerd" 
is, d.w.Z. dat er in dit licht meer trillingen voorkomen met voorkeur voor één 
bepaalde richting dan voor andere richtingen. Nu bestaat er een zeer gevoehg 
optisch instrument voor het aantoonen van zulk licht, namelijk het „dubbele 
plaatje" van den physicus F E L I X SAVART, gecombineerd met een daarboven 

geplaatsten nicol. Bij licht, dat geheel of voor een deel gepolariseerd is, neemt 
men door dit instrument een aantal banden waar (bij wit licht is de middelste 
streep, of zijn de twee middelste strepen zwart; wat hiervan optreedt, is afhan
kelijk van den stand van de nicol). KÖNIGSBERGER heeft het plaatje van SAVART in 
een microscoop onder een nicol aangebracht en kon nu aantoonen, dat celwan
den (o.a. wanden van hout- en van bastvezels) een staafjesstructuur bezitten 
(ook cehophaan — het duidelijkste na kleuring — vertoont die structuur). Het is 
zelfs mogelijk deze experimenten aan een auditorium te demonstreeren en ze 
zijn vooral interessant, omdat — zooals op grond van het voorafgaande duidelijk 
zal zijn — dit verschijnsel met dubbelbrekende kristalplaatjes niet wordt ver
kregen, terwijl deze de vroeger besproken bijzonderheden even goed als de cel
wanden vertoonen. 

Sedert de overwinning van de micehentheorie worden in de celwanden door
gaans geen werkzame brekingsindexellipsen geteekend, maar wordt schematisch 
aangegeven, hoe de stand der micehen daarin is. Voor de omschrijving heeft 
zelfs een speciale nomenclatuur ingang gevonden. 

Wi j merken nog op, dat ook de besproken structuurbijzonderheden met den 
stand der kristallieten bleken samen te hangen. Zoo zijn bijvoorbeeld in de 
fibrillen de kristallieten evenwijdig gebundeld. 

5. Zwellings- en diffusieverschijnselen. 

Reeds vroeg heeft men gevonden, dat celwanden in de verschillende rich
tingen in de ruimte ongelijk zwellen en heeft men een nauwen samenhang 
met den stand der brekingsindexellipsoïde vastgesteld. De zwelling van wanden 
uit cellulose is namelijk het sterkste in de richting van de kortste as van die 
ellipsoïde. Allerhande bewegingsverschijnselen van levende en afgestorven 
plantendeelen, die men als „hygroscopische" aanduidt, zijn uit dit feit te ver
klaren. De bekende plantaardige hygrometer, gevormd door den naald aan de 
deelvrucht van Erodium gruinum, vertoont zijn merkwaardige draaiing bij het 
vochtig worden als een gevolg van de verschillende ordening van de bedoelde 
ehipsoïden in de verschillende celwandlagen, waaruit de naald is opgebouwd. 
De zoogenaamde rozen van JERICHO (er zijn er verschillende soorten) en de 
elateren van sporen van de paardestaarten leveren daarvoor andere aardige 
voorbeelden. 

Interessanter is het feit, dat soms in de richting van de langste as en van de 
middelste as van de indexellipsoïde in zweimiddelen niet slechts dè geringste 
zwelling, maar zelfs een krimping optreedt. Men spreekt dan van de „vezelver
korting". Deze is o.a. te demonstreeren door gelijke bundels van ramievezels 



86 

te bezwaren met gelijke gewichten en ze daarna in loog van toenemende concen
tratie tot zwelling te brengen, waarbij belangrijke verkortingen optreden, Op
vallender is nog, dat geïsoleerde cellen, die in een zwellingsmiddel gebracht 
worden, veel kleiner van omvang worden, doordat wèl de wanddikte toeneemt, 
maar de wandoppervlakte vermindert. ' 

Deze verschijnselen hebben er toe geleid, een uitbreiding aan de micehen
theorie te geven en te onderstellen, dat de kristallieten aan hunne einden door 
franjes samenhangen. Denkt men zich een celwand met aldus samenhangende, 
geordende kristallieten tot zwehing gebracht, dan worden de ruimten tusschen 
de micellen en tusschen hun franjes met water aangevuld, de micellen worden 
daarbij uit elkaar gedrukt, speciaal loodrecht op de richting van de kristallieten. 
De franjes trekken de kristallieten daarbij in een ongeordenden stand, hetgeen 
verkorting in de lengterichting van den wand tengevolge heeft. De verkorting 
kan soms zeer sterk zijn en daardoor is men gedwongen te onderstehen, dat de 
franjes, die in een wand met geordende kristallieten gestrekt worden aange
nomen, tijdens het krimpen min of meer kronkelen en daardoor de wand nog 
sterker doen verkorten, 

Ook met diffusieproeven kan men de structuur van celwanden demonstreeren. 
Wanneer men daarop bijvoorbeeld kleine kristalletjes van zilvernitraat strooit 
en dit in een vochtig milieu laat diffundeeren, kan men den afstand tot waar 
de stof doordringt, vervolgen, doordat er amorph zilver wordt gevormd. De 
diffusiefiguren zijn ellipsoïden. Met een vel cehophaan worden ellipsen ver
kregen. De micehentheorie maakt dit onmiddellijk begrijpelijk (men bedenke, 
dat de cellulosemicellen in het cehophaan bij het rekken tijdens de fabricage 
gericht worden), 

6. Röntgenologische onderzoekingen, electronendiffractie en ultramicroscopie. 

De fraaiste bevestiging heeft de micehentheorie door röntgenographisch 
onderzoek gekregen. Reeds in 1913 hebben de Japanners NISHIKAWA en ONO 
een „Lauediagram" (met zg. wit röntgenhcht) van hennep en bamboe opge
nomen en tot een soortgelijke structuur als „asbest", d,i. een mineraal uh fijne 
vezels, besloten. Die verhandehng heeft echter weinig aandacht gehad en pas 
in 1920 heeft SCHERRER (naar aanleiding van AMBRONN'S studiën) een röntgen-
diagram van ramie, opgenomen met monochromatisch röntgenhcht, gepubli
ceerd. Dit had onmiddellijk de volle belangstelling, want SCHERRER conclu
deerde daaruit tot het voorkomen in celwanden van gerichte kristahieten en 
leverde hiermee een nieuw bewijs yoor de juistheid der micehentheorie. 

Sedert zijn er belangrijke verbeteringen in de röntgentechniek gekomen; 
op de fraaie opname van SAUTER (1939) voor de ramievezel zijn bijvoorbeeld, 
heel wat meer „punten" te zien dan SCHERRER kon waarnemen. 

Een combinatie van de resultaten van chemisch onderzoek (HAWORTH, 
STAUDINGER) en van ervaringen bij röntgenografische waarnemingen op ander 
gebied (vader en zoon BRAGG, H . MARK en K . M E Y E R ) heeft het verder mogelijk 
gemaakt een inzicht te verkrijgen in de wijze, waarop de atomen in de micellen 
van cellulose zijn gerangschikt. Hoewel nog geen volkomen overeenstemming 
is bereikt, staat toch die rangschikking in hoofdzaken vast. De grootste waar
schijnlijkheid heeft wel de opvatting van K . M E Y E R met zijn medewerkster 
M I S C H , die het beste wordt toegelicht door middel van een schets van de zoo
genaamde „elementaire" cel met de daarin geplaatste koolstof-, zuurstof- en 
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waterstofatomen. Door zulk een cel vele keeren evenwijdig aan zich zelf in de 
3 ruimterichtingen te herhalen, kan men een kristahiet opbouwen. 

De afmetingen van de elementaire cel van M E Y E R en MISCH zijn a = 8,35 A,E, 
(1 A.E. = 0,000.000,1 mm), b = 7,9 A.E., c = 10,35 A.E.; de hoek tusschen 
a en ö is 84°, de hoeken tusschen c en a en tusschen c en è zijn 90°. Per elemen
taire cel komen twee cellobiosegroepen voor, d.w.z. vier glucosegroepen. Over 
de aantahen malen, dat zich de glucosegroepen in één cehulosemolecuul her
halen, loopen de meeningen uiteen. STAUDINGER schat dat aantal voor de natuur
lijke cellulose op enkele duizendtallen. 

De röntgenographie heeft echter nog meer geleerd dan de rangschikking der 
atomen in de kristallieten. Men kon daarmee een bevestiging krijgen van de 
langs optischen weg verworven inzichten, aangaande de ordening van de kristal
lieten in celwanden. Ook konden daarmee schattingen worden gemaakt, aan
gaande de afmetingen van intermicehaire holten in celwanden (FREY-WYSSLING) 
en kon men iets te weten komen over veranderingen, die bij het zwellen optreden. 

Over de uitkomsten voor celwanden, verkregen door middel van electronen
diffractie, kunnen wij kort zijn. Ze leverden na aanvankelijke mislukkingen (door 
aanwezigheid van sporen van verontreinigingen) alleen een bevestiging van 
hetgeen men door de röntgenographie reeds wist (NATTA en BACCAREDDA), 

Ook waarnemingen met den ultramicroscoop, waarbij men vergrootingen 
van 18,000 maal toepaste, brachten tot nu toe geen nieuws. De microtoom-
praeparaten, die RusKA daarvoor gebruikte, waren te dik en ondergingen bij de 
doorstraling ontledingen. Volgens voorloopige mededeelingen uit het einde 
van het afgeloopen jaar zou men thans de techniek hebben verbeterd, 

7, Groei van celwanden. 

Wij vermeldden reeds, dat bij den groei doorgaans alleen de primaire wand 
in oppervlak toeneemt. Bij weefsels, die in de lengte groeien, gaat die vergrooting 
met een vermeerdering der lengte van de cellen gepaard, maar doorgaans neemt 
toch ook de diameter der cehen — zij het ook in geringer mate — toe. Het is 
zeer opvallend, dat gedurende dit groeiproces — waarbij verlengingen van de 
cel met honderden procenten kunnen intreden — de structuur van den primairen 
wand vaak praktisch niet verandert. Een typisch voorbeeld vormen de cehen 
van het groenwier, dat bekend staat als het „waternet". Die cehen verlengen 
zich bij de ontwikkeling van het jonge tot het volwassen net zeer aanzienlijk 
en de micellen hebben in de jeugdige zoowel als in de volwassen cehen een voor
keur voor de dwarsrichting, al valt daarbij een zekere strooiing te constateeren. 
Er zijn verschillende andere voorbeelden van dezelfde bijzonderheid aan te halen. 

Deze ordening wordt begrijpelijk, wanneer men een cyhndrische caoutchouc-
ballon opblaast, nadat men daarop met inkt vierkantjes heeft geteekend. Men 
kan , dan uit de sterkere rekking in de dwarsrichting dan in de lengterichting 
van den wand tot het optreden van een grootere spanning in den wand van een 
cylinder met inwendigen druk in de dwarsrichting dan in de lengterichting be
sluiten, al neemt ook de spanning in de lengterichting toe. Wanneer men nu 
aanneemt, dat de stand der nieuw afgezette micellen door de spanningen (die 
men dan als een gevolg van den turgordruk in de cel moet beschouwen) wordt 
bepaald, wordt het duidelijk, dat de structuur gedurende het geheele groei
proces dezelfde moet blijven. 

Uitgaande van deze beschouwing kan men ook begrijpen, dat de volgende 
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verdikkingslagen vaak een ordening bezitten, die loodrecht op die van de eerste 
wandlaag is gericht. Isoleert men namehjk een stuk wand, dan blijkt dit het 
gemakkelijkste uitrekbaar te zijn in de richting dwars op de voorkeurrichting 
der micehen; bij den primairen wand dus in de lengterichting. Di t verschil in 
uitrekbaarheid wordt bij verderen groei grooter en zoo komt er een moment 
waarop de primaire wand — niettegenstaande de grootere spanning in de dwars
richting — een voorkeur voor rek in de lengterichting gaat vertoonen. Als er 
tegen dien tijd een sterke cuticula en een nieuwe inwendige wandlaag is afgezet, 
zullen deze beide lagen in de lengterichting mede uitgerekt worden. Wij zageri 
in het begm van deze lezing, dat dit, zoowel aan de structuur van de oudere 
cuticula als (soms) aan de protoplasmastrooming, valt te constateeren. De 
micellen van de nieuwe wandlaag zullen dan in de lengterichting, dus dwars 
op die van den primairen wand, gesteld worden. Dit proces kan zich vermoedelijk 
nog herhalen (men denke aan den wand van Cladophora en Valonia), 

Grootere moeilijkheden biedt de verklaring van de bijzondere voorkeur voor 
spiraalsgewijze rangschikkingen van micellen in celwanden. Wij hebben ver
schhlende voorbeelden van spiraalsgewijze structuren in de celwanden opgesomd 
en in al die gevallen staan ook de micellen schroefvormig in de wanden. Als 
laatste, merkwaardigste voorbeeld noemen wij hier nog den sporangiumdrager 
van een schimmel Phycomyces nitens, die met het bolvormige sporangium 
schroefvormig omhoog groeit en waarbij de micellen eveneens spiraalsgewijze 
in het groeiende deel van den wand staan. 

Er zijn 3 modellen geconstrueerd om werkingen te demonstreeren, die 
dwarse of vertikale structuren in spiraalsgewijze rangschikkingen kunnen ver
anderen. 

C . STEINBRINCK (1905) plakte twee strooken papier, waarvan de eene scheef, 
de andere m de lengte- of dwarsrichting uit een zelfde vel papier werd gesneden, 
nadat ze eerst volkomen met water doordrenkt waren, op elkaar en liet het 
complex indrogen. H i j bereikte dan een spiraalvormige kromming. 

E. S. CASTLE (1936) heeft 6 houten spaken in een cirkel op een houten voet
stuk opgesteld en ze aan de bovenzijde laten rusten tegen een schijf (met klei
neren diameter dan die van den cirkel), die uitwendig voorzien was van een spon
ning, waartegen die spaken met behulp van een houten ring werden aangedrukt. 
Beweegt men dien ring nu verder naar omlaag, dan stellen zich vooral de bovenste 
deelen van de spaken spiraalsgewijze. 

Zelf heeft spreker een model gebouwd, bestaande uit een bamboekoker, 
waarvan de wand vertikaal in 12 spaken is verdeeld, die met enkele bandjes 
uit elastiek weer tot een koker worden vereenigd. Boven en onder wordt deze 
koker afgesloten door een houten kegel. Trekt men nu den bovensten kegel met 
behulp van een touw, dat door de as van den koker en door een holte van den 
ondersten kegel loopt, naar omlaag, dan stellen zich de 12 spaken spiraalsgewijze. 

Intusschen zijn deze drie modellen eigenlijk niets anders als verschillende 
wijzen van realiseering van een denkbeeld, dat reeds in 1858 door C . NAGELI 
is-geopperd: wanneer dpor nieuwe afzettingen in den wand van een cyhndrische 
cel de buitenste lagen sterker in de lengte groeien dan de binnenste, dan moeten 
er m den wand spanningen optreden, die tot spiraalsgewijze plaatsing van de 
deeltjes in dien wand leiden. Spreker meent, dat zijn model het dichtst nadert 
tot wat NAGELI zich voorstelde. 



KANKERONDERZOEK 

door 

Prof. Dr. F. K Ö G L 

Tot in den laatsten t i jd mankeerde een kankertheorie, welke de afzonderlijke 
feiten samenvat, verklaart en tegelijk nieuwe richtlijnen voor het onderzoek 
levert. Ofschoon sinds tientallen van jaren in alle wetenschappelijke centra van 
de wereld intensief over het kankervraagstuk wordt gewerkt, viel de wanver
houding tusschen het oneindig groote feitenmateriaal en ons werkelijk weten 
over de inwendige oorzaak of het wezen van kanker niet te ontkennen. Wij 
bedoelen hier de inwendige oorzaak of het wezen en niet de uitwendige oorzaken, 
welke kanker kunnen verwekken. Men weet dat plantaardige en dierlijke para
sieten, mechanische letsels, Röntgenstralen, maar vooral ook chemische agentia, 
zooals b.v. zekere koolwaterstoffen uit de teer, alsmede (in bepaalde gevallen) 
ook virus-soorten, kankerverwekkende prikkels kunnen zijn. Men heeft wel ge
zegd, dat elke chronische beschadiging, welke niet sterk genoeg is om de cellen 
te dooden, kanker kan verwekken. Maar wat gebeurt daarbij in het weefsel? 
Wat is de gemeenschappelijke noemer van al deze invloeden? Hierop is het 
antwoord karig gebleven, nadat tal van oudere opvattingen moesten worden 
verlaten, b.v. de theorie van WARBURG , volgens welke de aërobe melkzuurgisting 
het karakteristieke kenmerk van de tumoren zou zijn. 

Er was eigenlijk slechts één theorie overgebleven, met welke wij ernstig 
rekening moesten houden, en wel de mutatie-theorie van de gezwelvor
ming, welke door MURRAY en STRONG opgesteld en door K , H . BAUER in het 
jaar 1928 verder ontwikkeld werd. Volgens deze heeft bij het ontstaan van 
de tumorcel een verandering van erffactoren der cellen plaats, zooals ook 
overigens in de biologie mutaties tot nieuwe rassen kunnen leiden. Niemand 
zal de groote beteekenis van de genetische beschouwingswijze ontkennen, 
maar zij kan tot nu toe niet verklaren, waarom een bepaalde mutatie kanker 
beteekent, de vele andere mutaties echter slechts meer of minder onschuldige 
variaties van het normale grondtype. Di t neemt niet weg, dat het genetische 
kankeronderzoek nog tot zeer belangrijke resultaten kan leiden; maar aangezien 
veranderingen aan erffactoren stoffelijke veranderingen zijn, zal de genetische 
richting niet het laatste woord hebben, maar den weg moeten bereiden voor 
een toekomstig biochemisch onderzoek. 

Sinds na 1930 groote successen op het gebied van hormonen en vitaminen 
werden behaald, heeft men vrijwel na elke ontdekking gedacht, dat een te veel 
of te weinig van den nieuwen regulator den ontaarden groei zou kunnen ver
oorzaken — of zou kunnen genezen. Dat de ontaarde groei niet door het ont
breken of een overvloed van de een of andere groeistof tot stand kan komen, 
blijkt uit het feit, dat in hetzelfde organisme naast elkaar hoogst doelmatige 
groei (b.v. van een embryo) en de zinnelooze groei van een gezwel kunnen op
treden, ofschoon dan dezelfde regulatoren in het bloed circuleeren. Men heeft 
de regulatoren „sleutels" genoemd, die op een bepaald „slot" passen. In deze 
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beeldspraak doorgaande kan men redeneeren, dat bij kanker iets met het slot 
mis moet zijn. Van de drie organisch-chemische hoofdbestanddeelen van de 
cellen, de eiwitten, de koolhydraten en de vetten, zijn zonder twijfel de eiwitten 
het materiaal, waaruit een „slot" in den bovenbedoelden zin meestal zal be
staan. Daarmee komen wij tot den bouw van de eiwhten of proteïnen. Ofschoon 
wij van deze meest gecompliceerde natuurstoffen nog in geen enkel geval een 
nauwkeurige structuurformule kunnen opstehen, vertoonen hun bouwsteenen, 
de aminozuren, een merkwaardige regelmatigheid. Deze bouwsteenen bevatten 
ahe asymmetrische koolstofatomen, zoodat theoretisch een linksche en een 
rechtsche vorm mogelijk is. Voor den buitenstaander merken wij op, dat deze 
twee vormen eikaars spiegelbeeld zijn, wij kunnen ze vergelijken met linker
hand en rechterhand of met een links- en een rechtsgerichte schroef. Het ken
merkende is nu, dat de eiwitten van mensch en dier, voor zoover onderzocht, 
uhsluhend zijn opgebouwd uh de /in/csvormen van de aminozuren. Klaarblijke-
hjk zijn de enzymen, welke de eiwitten opbouwen en weer afbreken, speciaal 
ingesteld op deze linksvormen. Een dergehjke sterische selectiviteit, of zeggen 
wij in het Nederlandsch: ruimtelijke voorkeur, is in principe sinds PASTEUR 
bekend. Wij moeten aannemen, dat dh bouwprincipe voor den normalen gang 
van zaken in het organisme van groote beteekenis is. En nu komen wij tot het 
beslissende punt, namelijk het denkbeeld, dat in het kankergezwel met dit 
principe gebroken zou zijn, zoodat er in de proteïnen behalve linksche bouw
steenen ook rechtsche aminozuren zouden zijn. Indien dh te bewijzen is, hebben 
wij meteen een verklaring voor de meest frappeerende eigenschap van het 
kankerweefsel, n.l. zijn autonoom karakter. De cellenstaat, die al zijn groei-
bevorderende en groeiremmende regulatoren heeft ingericht en aangepast op 
de „hnksche" eiwhten, zou geen vat of tenminste niet voldoende vat hebben 
op de eiwitten met de verkeerde rechtsche bouwsteenen. De maligne tumor 
lijkt eerst een nabootsing van het normale weefsel te zijn, maar door de foutieve 
constructie functionneeren de remmen niet, de kanker bli jf t doorgroeien, vormt 
dochtergezwellen, en wel ahes ten nadeele van den cehenstaat. „Bij een infectie 
van het lichaam heerscht oorlog, bij een kwaadaardig gezwel daarentegen 
revolutie of anarchie" — zooals BORST de situatie kort en treffend schetst. 

Zoover het theoretische uitgangspunt; een experimenteel onderzoek in die 
richting was niet bekend en wij moesten nagaan, of in de door zuur gesphtste 
tumoreiwitten verkeerde bouwsteenen waren op te sporen. Inderdaad konden 
wij reeds een half jaar later constateeren, dat in de eiwitten van kwaadaardige 
gezwehen vooral het in het vervolg veel te noemen glutaminezuur gedeeltelijk 
racemisch is, dat wh Zeggen, volgens de optische draaiing komt naast den ge
wonen /-vorm ook een flink percentage rf-vorm voor. In Januari 1939 werden 
m de Nederlandsche Akademie van Wetenschappen voor het eerst deze experi
menteele gegevens medegedeeld en de nieuwe gezweltheorie geformuleerd. 
Ofschoon deze theorie nu vi j f jaren aan veel kritiek blootstond, is met voldoe
ning te constateeren, dat ze door theoretische argumenten niet ten val kon wor
den gebracht. Niemand kon met steekhoudende tegenwerpingen bewijzen, dat 
de theorie in strijd zou zijn met eenig vaststaand feit van het kankeronderzoek. 
De belangrijke kritiek was dan ook tegen den experimenteelen kant van onze 
proeven gericht. Vele auteurs hebben namelijk medegedeeld, dat ze in de 
hydrolysaten van tumoreiwit géén rf-glutaminezuur konden vinden. Onze experi
menteele methodiek is inderdaad moeilijk, maar wij hebben haar aan ahe kanten 
gecontroleerd en vonden geen van de tegenwerpingen steekhoudend. Hoogst-
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waarschijnlijk heeft geen van de tegenstanders onze werkwijze precies toegepast; 
telkens werden weer andere procedures gebruikt en aangezien dan ook deze 
faalden, was men ervan overtuigd, dat de vergissing aan onzen kant moet liggen. 

Dat men iets niet vindt, kan vele oorzaken hebben. Het feit echter, dat wij 
sinds vijf jaren wel uh elke tumor, daarentegen nooit uit normale weefsels het 
verkeerde glutaminezuur konden isoleeren, kan na honderden van waarnemingen 
geen toeval meer zijn. In 1940 hebben nu Amerikaansche auteurs bij het onder
havige probleem voor het eerst een nieuw analytisch principe toegepast, n.l. 
de methode van de „isotopenverdunning". Om U deze duidelijk te maken, moet 
iets uit de moderne physica aangehaald worden, dat in de laatste tien jaren 
ook een aanwinst voor de scheikunde is geworden. Nog niet lang geleden wist 
men niet anders dan dat het gewone water uit HaO-moleculen bestaat. In 1932 
ontdekte echter U R E Y , dat in het gewone water op 5000 H j O - één DaO-molecuul 
aanwezig is en men heeft daarna geleerd DjO, het zoogenaamde zware water, 
alsmede deuterium, de zware waterstof, in zuiveren toestand af te scheiden, Ook 
van stikstof werd een zwaar isotoop bekend; dit wordt volgens zijn atoomge
wicht met " N aangeduid, In de gewone stikstof komt één " N - naast 271 " N -
atomen voor. Wij zullen in het vervolg zien, dat met behulp van deze isotope 
elementen in de chemie en vooral ook in de biochemie geheel nieuwe wegen 
zijn te bewandelen, Keeren wij nu terug tot het principe van de „isotopenver
dunning". Terwijl de stikstof in het gewone glutaminezuur dezelfde verhouding 
van " N tot " N heeft als de stikstof uit de lucht, kan men in het laboratorium 
ook glutaminezuur synthetiseeren, waarin een veel hooger percentage aan " N 
voorkomt. Mengen wij een dergelijk „zwaar" glutaminezuur met het gewone 
lichte glutaminezuur, dan zal zich uit de oplossing van beide componenten 
een kristahisaat afscheiden met een i^N-gehalte, dat tusschen dat van de compo
nenten hgt. Uit den verdunningsgraad kunnen wij dan berekenen hoe veel licht 
glutaminezuur in onze oplossing aanwezig was. Volgens dit principe hebben 
de Amerikaansche auteurs het geliahe aan l- en d-glutaminezuur in tumorhy-
drolysaten bepaald. Tot onze verrassing vonden zij echter geen rf-vorm en 
slechts 10% van het proteïnegewicht aan Z-glutaminezuur. Aangezien wij met 
onze methode echter b.v. bij Brown-Pearce-tumoren resp. 9,3% /- en 3,6% 
<i-vorm, in totaal 12,9% —- dus veel meer — zuiver glutaminezuur hadden 
geïsoleerd, konden de resuhaten van de Amerikaansche auteurs niet juist zijn. 
Helaas waren wij niet in staat deze proeven direct over te doen, omdat de 
zware stikstof in Europa toen nergens te verkrijgen was. De methode van de 
isotopenverdunning is echter even goed met deuterium als indicator uit te 
voeren en zwaar water wordt door een Noorsche firma in den handel gebracht. 
Ui t f ig . 1 zijn de resultaten van onze deuteriumanalysen op te maken, welke 
wij een jaar geleden hebben gepubliceerd. Het gehalte aan /- en (/-glutamine
zuur is aangegeven in procenten van het proteïnegewicht. Wij vonden in hy
drolysaten van normaal weefsel 13—15%, en wel zuiveren /-vorm. In dierlijke 
en menschelijke gezwellen trad echter naast ± 12% /-vorm — zooals de zwarte 
zuhen toonen —• een aanzienlijk percentage (/-vorm op. Typisch is verder, 
dat bij de myomen van de uterus — dus goedaardige gezwehen — nauwelijks 
een beetje (/-vorm te vinden was, Uit deze gegevens is op te maken dat onzen 
opponenten niet alleen de (/-vorm, maar ook een deel van den gewonen /-vorm 
is ontgaan; immers het karakteristieke onderscheid is eerst boven het percen
tage van 10% te vinden. 

Wij hebben alles gedaan om te voorkomen, dat onze vondst weggecijferd wordt. 
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Hoe vaak lezen wij met, dat iets na vele jaren herontdekt moest worden, omdat 
de t i jd met rijp was toen de ontdekking voor het eerst bekend werd gemaakt? 

Gelukkig hebben wij m de laatste jaren naast het afweren van de aanvallen 
toch ook den t i jd gevonden, bij het kankervraagstuk zelfverder door te dringen 
Voor de toekomst van onze onderzoekingen was het vooral belangrijk te be

wijzen, dat de c?-glutaminezuurbouwsteen reeds in het eiwit van de tumoren 
zelf voorkomt. Indien nl. de rf-vorm eerst tijdens het koken van het eiwit met 
zoutzuur uit den /-vorm zou ontstaan, zou onze vondst weinig beteekenis hebben, 
ü p zichzelf IS een dergelijke racemisatie in vitro mogelijk, ze speelt echter pas 
bij veel hoogere temperatuur een rol. Dit blijkt reeds uit het feit, dat wij uit 
normale weefsels geen dl-vovm krijgen. De in het volgende te beschrijven proef 
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bewijst rechtstreeks, dat er een principiëel verschil tusschen gezweleiwit en het 
eiwit van normale weefsels in vivo bestaat. Reeds werd vermeld, dat het dierlijk 
organisme op den opbouw en den afbraak van links-eiwit is ingesteld. Het 
was te verwachten, dat dit ook voor de enzymen van de spijsvertering geldt. Wi j 
hebben nu aan een hond een gekookt gezwel van een konijn gevoerd en zijn 
nagegaan wat daarvan in de urine en in de faeces terechtkomt. Ui t de uitschei
dingen konden wij eiwitachtige fracties isoleeren, welke na de splitsing met zuur 
inderdaad het verkeerde glutaminezuur leverden; uit de faeces kregen wij zelfs 
een zuur met een overschot aan den verkeerden vorm. Na de voedering van 
rundvleesch en van rijst treedt dit effect niet op. Dat na de voedering van het 
gezwel ook veel Z-vorm verschijnt, wijst erop dat de aanwezigheid van den ' 
verkeerden bouwsteen ook de vertering van den natuurlijken vorm belemmert. 

De zware waterstof en de zware stikstof werden vöoral in Amerika in de laatste 
zes jaren veelvuldig gebruikt om den afloop van chemische reacties in het 
lichaam op te sporen. Bij een van de proeven werd b.v. de eiwitbouwsteen 
leucine gevoederd, en wel was deze door een hoog gehalte aan zware stikstof
atomen gemerkt. Reeds na een proeftijd van drie dagen kon worden aangetoond, 
dat het gemerkte leucine in de lichaamseiwitten van de rat was opgenomen. 
Nog merkwaardiger is echter het feit, dat dan ook haast alle andere eiwitbouw
steenen in de aminogroepen eveneens een aanzienlijk percentage zware stikstof 
bevatten. De uitwisseling van " N tegen i^^N in eiwit is slechts mogelijk, indien 
1) de peptideketens van het eiwit tijdelijk werden verbroken en weer werden 
gesloten en 2) moeten er ook reacties zijn opgetreden, door welke de zware 
stikstof van het gevoederde leucine op de andere eiwitbouwsteenen werd 
overgeheveld. Vergelijken wij een groot eiwit-molecuul van het weefsel met een 
huis, dan komt de kwestie hierop neer, dat op vele plaatsen baksteenen worden 
uitgebroken en door nieuwe worden vervangen of dat het geheele gebouw 
wordt gesloopt, waarna uit brokstukken en nieuw materiaal wederom een zelfde 
huis wordt gereconstrueerd. Het merkwaardigste is, dat dergelijke processen 
in het geheele lichaam optreden zonder dat de histoloog onder het microscoop 
iets ervan kan waarnemen. Het gebruikte beeld van het sloopen en weer op
bouwen van een huis schiet tekort in de taak, het verschijnsel nader tot ons be
grip te brengen. Men kan het morphologisch beeld van organismen of van 
weefsels beter vergelijken met dat van een waterval, waarbij de met het oog 
zichtbare constante vorm eveneens onder voortdurende vernieuwing van de 
stof tot stand komt. En daarmede kom ik weer terug op het kankerprobleem. 
Wij hebben nu gezien dat het lichaamseiwit in het leven voortdurend wordt 
ververscht. Volgens onze visie heeft men bij kanker een storing in dit verver-
schingsproces. Door de verkeerde bouwsteenen schikt zich het nieuw gevormde 
eiwit niet meer in den ouden vorm. 

Terwijl de Amerikaansche onderzoekers hun experimenten met isotopen bij 
normale proefdieren hebben uitgevoerd, zijn wij te Utrecht ertoe overgegaan, 
de nieuwe methodiek op aan kanker lijdende dieren toe te passen. Aan de Co
lumbia-University te New-York hadden SCHOENHEIMER en zijn medewerkers 
bij muizen drenkproeven met zwaar water uitgevoerd. De dieren kregen ge
durende tien dagen behalve het normale voedsel water te drinken, dat 1,5 
atoom-% deuterium 1) bevatte. 

)̂ Een verbinding met 10 atoom-% deuterium beteekent! van 100 lichte en zware water
stofatomen dezer stof zijn er 10 zwaar, d.w.z. deuterium-atomen. 
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T A B E L I . 

Opneming van deuterium bij drinkproeven 

(volgens FOSTER, RITTENBERG en SCHOENHEIMER), 

20 muizen; 10 dagen; lichaamsvocht: l ,6at,% deuterium. 

Aminozuren 
uit de proteïnen 
van het karkas 

Aan C 
gebonden 
H-atomen 

Deuteriumge
halte van de 
aminozuren 

Deuterium 
per molecuul 

aminozuur 

„Carbonbound 
H actually 
exchanged" 

Glycine 2 0,15 ± 0,02 0,5 23 
Leucine 10 0,08 ± 0,01 0,7 7 
Lysine-HCl 9 • 0,00 ± 0,02 0,0 0 
Tyrosine 7 0,08 ± 0,02 0,6 7 
Proline 7 0,16 ± 0,02 1,0 14 
Arginine—^HCl 7 0,06 ± 0,02 0,6 9 
Histidine 5 0,20 zb 0,02 1,3 26 
Glutaminezuur 5 0,37 ± 0,01 2,2 44 
Asparaginezuur 3 0,24 ± 0,04 1,1 37 
Cystine 6 0,09 ± 0,03 0,7 12 

Tabel I toont het deuteriumgehalte van de eiwitbouwsteenen, hetwelk bij de 
genoemde proef werd gevonden. Wij zien dat het glutaminezuur het hoogste 
deuteriumgehalte van de heele reeks vertoont, nl, 0,37 at,%. Aangezien het 
organisme tusschen lichte en zware waterstofatomen geen onderscheid kan 
maken, m.a.w, de deuteriumatomen uit het drinkwater niet selectief eruit ge
pikt heeft, zijn in werkelijkheid bij deze proef behalve D-atomen nog een veel 
grooter aantal Ji'-atomen in de eiwitmoleculen overgegaan. Men kan berekenen, 
dat bij de glutaminezuurbouwsteen in 10 dagen reeds 44% van de theoretisch 
mogelijke uitwisseling van lichte en zware waterstofatomen heeft plaats gehad. 
Kennelijk heeft deze uitwissehng bij de volgende enzymatische reacties plaats 

COOH 

I 
HaN—C—H 

I 
CH^ 

I 
CHa 
COOH 

1-gIutaminezuur 
(„licht") 

COOH 

I 
c=o 

I 
C H , 

D„0 

CHa 

I 
COOH 

a-ketoglutaarzuur 
(„licht") 

H2O 

COOH 

I 
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I 
CH2 ^ 
COOH 

a-ketoglutaarzuur 
(„zwaar") 

COOH 

H2N—CD 

^ CD, 
I 

CH2 

I 
COOH 

1-glutaminezuur 
(„zwaar") 

Het was buitengewoon interessant na te gaan, of bij dergelijke proeven 
met zwaar water de l- en cZ-bouwsteenen van tumoreiwit zich al of niet gelijk 
zuhen gedragen. Te dien einde hebben wij de lichaamsvloeistof van ratten 

') In bovenstaande formules is het gewone links-glutaminezuur opgeschreven; bij het in 
kankerweefsel als bouwsteen voorkomende d-glutaminezuur staat de aminogroep naar rechts, 
H en NH2 zijn dus van plaats verwisseld. 
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met benzopyreentumoren en die van lionijnen met Brown-Pearce-tumoren op 
een bepaald gehalte aan zwaar water gebracht. Bij de ratten kon dit gewoon 
door drenkproeven gebeuren, en wel kregen de dieren het „zware" water ge
durende resp. 7, 12 en 17 dagen. Bij konijnen is een dergelijke methodiek niet 
uit te voeren, aangezien deze dieren de behoefte aan water voor verreweg het 
grootste gedeelte bevredigen met het in gras en groente aanwezige vocht. Wij 
hebben daarom aldus gewerkt, dat den eersten dag 20 cm^ zwaar water en dan 
op de 6 volgende dagen telkens 2,8 cm^ DgO werd ingespoten. Op deze wijze 
konden wij het dageiijksche verlies door de uitscheiding weer compenseeren. 
De resultaten van de proef zijn in Tabel I I opgenomen. 

TABEL I I . 

D^O-proeven met Brown-Pearce-konijnen, 

Gemiddeld deuteriumgehalte van het lichaamsvocht 1,08 resp. 0,97 at.% 

No. en t i jd Weefsel Z-vorm rf-vorm 

I 7 dagen 
spier 
tumor 

0,06 ± 0,01 
0,37 ± 0,01 0,01 ± 0,03 

I I 7 dagen 
spier 
lever 
tumor 

0,05 ± 0,01 
0,38 ± 0,01 
0,35 dz 0,01 0 ± 0,03 

D2,0-proeven bij ratten met chemotumoren, 

( I I I en IV benzopyreen-, V methyl-cholanthreen-tumoren) lichaamsvocht; 
1,5 at.% D. 

I I I 5 ratten 
7 dagen 

lever 
tumor 

0,45 :-r 0,02 
0,44 ± 0,01 0,06 ± 0,03 

IV 11 ratten 
12 dagen 

lever 
tumor 

0,51 ± 0,01 
0,51 ± 0,01 0,23 ± 0,02 

V 4 ratten 
17 dagen 

lever 
tumor 

0,45 ± 0,01 
0,48 ± 0,01 0,48 ± 0,01 

Men ziet, dat de /-vorm doorgaans een deuteriumgehalte vertoont, hetwelk 
bij de tumor en de gezonde lever practisch overeenstemt. Daarentegen bevat 
de rf-vorm bij de slechts één week durende proeven geen of vrijwel geen stabiel 
deuterium. Eerst in den loop van de tweede week bereikt het deuteriumgehalte 
van den rf-vorm hetzelfde peil als dat van den Z-vorm. Indien de verkeerde bouw
steen langs denzelfden enzymatischen weg gevormd zou worden als de normale 
dan zouden beide steeds evenveel deuterium moeten bevatten. Aangezien dit 
niet het geval is, kunnen wij concludeeren: het verkeerde glutaminezuur ontstaat 
niet door een verkeerde „hydreering" van het a-ketoglutaarzuur. 
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Uit liet feit, dat de verkeerde bouwsteen op de aanwezigheid van zwaar 
water langzamer reageert dan de gewone hnks-vorm, zou men kunnen afleiden, 
dat eerstgenoemde uitsluitend in minder actief, b.v. dus in het necrodsche 
gedeelte van de tumor optreedt. Dat deze verklaring niet juist kan zijn, blijkt 
uit proeven, waarbij wij aan ratten met chemotumoren dagelijks groote doses 
van het natriumzout van deuterio-(f/-glutaminezuur hebben ingespoten. Reeds 
na vier dagen was dan het deuteriumgehalte van den verkeerden bouwsteen in 
de tumorweefsels 10 maal — bij de laatste proef 3 maal — zoo groot als 
bij den /-vorm, zooals uit Tabel I I I is op te maken. Dergelijke verschillen 

T A B E L I I I . 

Injecdeproeven met het Na-zout van deuterio-dl-glumatinezuur, 

le serie. 

6 ratten met benzopyreen-tumoren op 4 opeenvolgende dagen 400 mg met 
4,1 at,% deuterium. 

in 1—GZ uh lever 0,03 at.% D 
in 1—GZ uh tumor 0,03 at.% D 
in d—GZ uh tumor 0,27 at.% D 

2e serie. 

als boven; dl-g,z, met 5,8 at.% deuterium. 

in 1—GZ uh lever 0,14 at.% D 
in 1—GZ uit tumor 0,11 at.% D 
in d—GZ uh tumor 0,36 at.% D 

in het deuteriumgehalte van l- en rf-vorm zouden nooit kunnen optreden 
indien de rf-vorm eerst in vitro kunstmatig door racemisatie uit den /-vorm 
zou ontstaan, want ook in dit geval zouden beide vormen steeds evenveel 
deuterium moeten bevatten. Door al deze proeven wordt onomstootelijk be
wezen, dat de verkeerde eiwitten reeds in de levende tumor aanwezig zijn. 

Het is natuurlijk het doel, op deze wijze stap voor stap na te gaan door welke 
enzymatische reacties de verkeerde bouwsteen van het tumoreiwit ontstaat, 
Wij zijn op dezen weg reeds iets verder gekomen, dan boven vermeld kon wor
den. Het is te hopen, dat dergelijke onderzoekingen op het kankergebied uit
eindelijk voor de therapie van deze kwaal dezelfde' rol zuhen spelen als de ont
dekking van de ziekteverwekkende mikro-organismen bij tal van infectieziekten. 



H E T CAUSALITEITSBEGINSEL I N DE MODERNE 
N A T U U R W E T E N S C H A P 

door 

PROF. DR. CHS. H . V A N OS. 

Bij de discussies, die gedurende de laatste decenniën gevoerd worden over 
de fundamenteele begrippen der natuurwetenscliap, wordt telkens weer de 
naam genoemd van IMHANUÈL K A N T . Hetzij zijn leer aangevallen of verdedigd 
wordt, telkens weer blijkt, dat zij haar actualiteit nog geenszins verloren heeft. 
Wi j beginnen daarom met een uiteenzetting van de leer van K A N T , 

K A N T werd getroffen door het contrast tusschen de metaphysica en de 
natuurwetenschap. De eerste houdt zich bezig met de groote vraagstukken 
betreffende God, het heelal en de menschelijke ziel; vraagstukken, die zich 
aan den menschelijken geest schijnen op te dringen, die hij maar niet van zich 
af kan zetten. Maar het resultaat van al het peinzen hierover is, dat het eene 
systeem op het andere volgt, zonder dat werkelijke vorderingen gemaakt 
worden. De natuurwetenschap daarentegen gaat sedert de dagen van G A L I L E I 
en K E P L E R met vasten tred voort van de eene ontdekking naar de andere, 
zonder dat zij op haar schreden behoeft terug te keeren. Indien wij echter 
de oplossing van alle raadselen van haar gaan verwachten, worden wij teleur
gesteld; zoodra de mannen der wetenschap bij hun uitspraken zekere grenzen 
overschrijden, treft hen hetzelfde lot als de metaphysici. 

Om in deze verwarde situatie klaarheid te brengen, vestigt K A N T onze aan
dacht op de wiskunde. Hier is de zekerheid nog grooter dan op het gebied 
der natuurwetenschap. De wiskundige bewijst zijn stellingen en zulk een 
bewijs is voor ieder, die het eenmaal begrepen heeft, volkomen geldig. Sedert 
de dagen der oude Grieken heeft de wiskunde dan ook telkens nieuwe resultaten 
afgeleid, en nooit heeft zij haar uitspraken behoeven te herroepen. Dat wij 
met zulk een zekerheid over de wiskundige objecten kunnen spreken, vindt 
nu zijn grond hierin, dat wij ze niet vinden in de wereld buiten ons, maar 
dat zij ons eigen maaksel zijn. Die punten zonder afmetingen en lijnen zoiider 
dikte, die tot in het oneindige verlengd kunnen worden, worden in ons eigen 
denken geboren; zelf kennen wij hun de eigenschappen toe, die in axioma's 
en definities worden neergelegd. Di t voortbrengen geschiedt echter niet volgens 
individueelen willekeur, maar volgens vaste wetten, die den menschelijken 
geest ingeschapen schijnen te zijn'. Daarom kunnen verschihende wiskundigen 
samenwerken en is hier wel degelijk van kennis en wetenschap sprake. 

Volgens K A N T moet nu de zekerheid der natuurwetenschap op dezelfde 
wijze verklaard worden als die der wiskunde. Het is slechts schijn, dat de 
wetenschap zich bezig houdt met objecten, die buiten en onafhankelijk van 
ons bestaan. Wat ons gegeven is, zijn de onmiddellijke gewaarwordingen; 
deze vormen echter een chaos, waaruit eerst het denken een geordende werke
lijkheid, een natuur, maakt. Als wij ons bijv, bewegen, zien wij de voorwerpen 
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om ons heen veranderen, verschijnen en verdwijnen; ons denlcen noopt ons 
echter tot de aanname, dat zij hun grootte en gedaante behouden, en dat zij 
blijven bestaan, ook als wij niet naar hen kijken. 

Bij de constructie der ervaringswereld gaat het denken nu volgens bepaalde 
principes te werk, die vergeleken kunnen worden met de axioma's der wiskunde. 
Deze principes maken dus alle ervaring en ahe wetenschap eerst mogelijk. 
Hiertoe behoort nu ook het causahteitsbeginsel. Dit Zegt in het algemeen, 
dat de waargenomen verschijnselen oorzaken moeten hebben. Men kan het 
als volgt nader preciseeren: Laat een systeem zich in een toestand B bevinden. 
Aan dien toestand B moet dan een toestand A vooraf zijn gegaan, die de oorzaak 
van B is. Dit bereekent, dat de toestand B met noodzakelijkheid op den toe
stand A volgt. 

Di t principe is niet aan de waarneming ontleend; deze toch kan ons slechts 
leeren, dat een toestand B min of meer regelmatig op een toestand A volgt; 
niet, dat dit met noodzakelijkheid geschiedt. Wij moeten de geldigheid van 
dit principe echter onderstellen, wil er van algemeene natuurwetten, dus van 
ervaring en wetenschap, sprake zijn. Daar dit principe niet uit de ervaring 
stamt, kan het ook niet door de ervaring weerlegd worden. Wel kunnen zich 
bij de toepassing in concrete gevallen moeilijkheden voordoen. Zoo kan het 
moeilijk zijn, de toestand A, die aan een gegeven toestand B vooraf is gegaan, 
te reconstrueeren, bijv. achteraf de oorzaken van een spoorwegongeluk vast 
te stellen. 

Het causahteitsbeginsel is dus een constructieprincipe, met behulp waarvan 
het denken uit de chaos der zintuiglijke indrukken een door wetten beheerschte 
natuur opbouwt, waaromtrent ervaring mogelijk is. Voor objecten als God 
en de menschelijke ziel, die buiten de mogelijke ervaring liggen, geldt het niet. 
Het dualisme schrijft aan God en de ziel vrijheid toe; dit kan echter nooit door 
wetenschappelijke ervaring worden gecontroleerd. Het heelal als geheel ligt 
evenzoo buiten het gebied der mogelijke ervaring; past men dan ook hierop 
het causaliteitsbeginsel toe, dan verwikkelt men zich in tegenstrijdigheden. 
Neemt men bijv. voor het beschouwde systeem het gansche heelal en voor 
den toestand B den tegenwoordigen toestand, waarin het causaliteitsbeginsel 
geldt, dan komt men tot de conclusie, dat aan dien toestand B een toestand A 
vooraf moet zijn gegaan, die van B verschilde, en waarin dus het causahteits
beginsel niet gold. Op grond van het causaliteitsbeginsel komt men zoo dus 
tot een loochening van dit beginsel. 

Wij zullen nu den gedachtengang van K A N T aan een aantal voorbeelden 
toetsen. 

1. Voor het beschouwde systeem nemen wij de zon met haar planeten. 
De opeenvolgende toestanden worden gekarakteriseerd door de standen en 
snelheden der planeten; het verband tusschen deze toestanden wordt gegeven 
door de wetten der mechanica. Op grond dezer wetten kunnen wij uit een 
gegeven toestand zoowel de daaraan vooraifgaande als de daarop volgende 
toestanden berekenen. En daar elke toestand afzonderlijk kan worden waar
genomen, kunnen wij de juistheid dezer berekeningen voortdurend controleeren. 

2. Wij beschouwen een systeem van kleine deeltjes, zwevende in een 
vloeistof. De opeenvolgende toestanden worden weer door de standen en 
snelheden der deeltjes gekarakteriseerd. Deze snelheden blijken nu zeer onregel-
rnatig te veranderen. Om dit te verklaren, nemen wij nu aan, dat de vloeistof 
uh moleculen is opgebouwd, die tegen de deeltjes aanbotsen. Hier blijkt de 
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rol van het causahteitsbeginsel als constructieprincipe, met behulp waarvan 
nieuwe bestanddeelen aan het physische wereldbeeld worden toegevoegd. De 
moleculen, atomen, enz, blijken zoo noodzakelijke bestanddeelen van het 
physische wereldbeeld te zijn, dat wij van het „werkelijk bestaan" dezer 
deeltjes spreken. Vooral is dit gerechtvaardigd, sedert men verschijnselen kent, 
die door toestandsveranderingen van een enkel deeltje, bijv, van een enkel 
atoom, worden veroorzaakt, 

3, Voor het beschouwde systeem nemen wij een atoom van een radio-actief 
element. Dit explodeert na eenigen t i jd en gaat dan over in een atoom van 
een ander element, In den regel explodeert ook dit na eenigen t i jd , en zoo 
gaat het door, tot een inactief eindproduct ontstaat. De gemiddelde levensduur 
is voor elk soort atomen karakteristiek; voor verschillende atomen wisselt zij 
tusschen een fractie van een seconde en een tijdperk van millioenen jaren. De 
individueele levensduur der atomen is daarentegen zeer uiteenloopend; sommige 
explodeeren bijna onmiddellijk na de geboorte, anderen blijven geruimen t i jd 
bestaan. 

Voor den toestand B nemen wij nu den toestand van een atoom op het 
oogenblik der explosie. Volgens het causaliteitsbeginsel moet hieraan een 
toestand A vooraf zijn gegaan; in dien toestand A moeten de factoren aanwezig 
geweest zijn, die tot de explosie geleid hebben. De eerste moeilijkheid is nu, 
dat die toestand A niet voor direct experimenteel onderzoek toegankelijk is, 
daar men hiertoe binnen den kern van het atoom zou moeten doordringen. 
Natuurlijk heeft men getracht, zich van dien toestand A een nadere voor
stelling te vormen. Inderdaad is men er in geslaagd, een beeld van den bouw 
van het atoom te ontwerpen, met behulp waarvan men er rekenschap van 
kan geven, waarom het tot een explosie moet komen, en waarom de gemiddelde 
levensduur van verschillende soorten atomen zoozeer uiteenloopt. Van de 
factoren echter, die op een bepaald oogenblik de explosie veroorzaken, heeft 
men zich geen enkel denkbeeld kunnen vormen. De veronderstelling ligt voor 
de hand, dat een atoom gaandeweg „ouder wordt", zooals een levend wezen 
dit doet. Ware dit zoo, dan moest de „sterftekans" van een atoom met zijn 
leeftijd toenemen. Hiervan is echter geen sprake; of men een groot aantal pas
geboren atomen beschouwt, of een aantal, die reeds duizenden jaren bestaan 
hebben, na een bepaalden t i jd zal hetzelfde percentage bezweken zijn. 

Ware dit nu een afzonderlijk geval, dan zou men slechts kunnen concludeeren, 
voor een zeer moeilijk vraagstuk te zijn gesteld. Een analoge situatie doet zich 
echter slag op slag voor in de moderne physica, 

4, Voor het beschouwde systeem nemen wij een lichtbron en een photo-
graphische plaat. Voor den toestand B nemen wij dien, waarin het licht op 
de plaat inwerkt, In den toestand A is dan de energie als straling in de ruimte 
aanwezig, en de vraag rijst, hoe wij ons deze straling moeten voorstellen. 
Volgens de emissietheorie bestaat zij uit voortvliegende deeltjes, volgens de 
undulatietheorie uit golven in den aether. Plaatst men voor de plaat een scherm 
met twee openingen, dan ontstaat op de plaat een interferentiefiguur, die niet 
uit de emissietheorie, maar wel uit de undulatietheorie kan worden verklaard. 
Maakt men daarentegen de lichtbron Zeer zwak, dan blijkt, dat de plaat niet 
gelijkmatig donkerder wordt, maar dat nu eens het eene en dan weer het andere 
punt van de plaat wordt getroffen, geheel zooals men volgens de emissietheorie 
verwachten zou, In overeenstemming hiermede neemt men dan ook tegen
woordig aan, dat het licht bestaat uit afzonderlijke lichtquanten of photonen. 
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Hoe moet men nu echter de interferentie verklaren ? Is het licht sterk, dan 
kan men zich desnoods nog voorstellen, dat de photonen eikaars beweging 
beïnvloeden; is het licht echter zoo zwak, dat telkens slechts één photon het 
toestel passeert, dan vervalt deze mogelijkheid. Toch ontstaat op den duur een 
interferentiefiguur. Terwijl men zich niets anders kan voorstellen, dan dat 
een photon door een der beide openingen heengaat, schijnt het op een onbe
grijpelijke wijze de aanwezigheid van de andere opening te bemerken. 

Men redt zich nu zoo, dat men de voortplanting der straling in de ruimte 
beschrijft met behulp van de undulatietheorie, de wisselwerking tusschen 
straling en materie met behulp van de emissietheorie. Daar in de undulatie
theorie geen sprake is van deeltjes en van hun banen, kan men hieruit echter 
niet afleiden, welke punten van de plaat het eerst zullen worden getroffen. 

Noch bij een radio-actief atoom, noch bij de zooeven uiteengezette proef, 
is het dus gelukt, den toestand A zoodanig te beschrijven, dat ahe bijzonder
heden van den toestand B hieruit volgens causale wetten kunnen worden 
afgeleid. Wel kan men van tal van wetmatigheden rekenschap afleggen, maar 
verder komt men niet. Deze situatie doet zich nu slag op slag in de moderne 
physica voor. Nog één voorbeeld: Valt een lichtstraal op een glazen plaat, 
dan zullen sommige photonen worden doorgelaten en andere worden terug
gekaatst. Men kan er zich echter geen voorstelling van maken, welke bijzondere 
eigenschappen van het photon bepalen, of het een of het ander gebeuren zal. 

Sommige physici gelooven nog steeds, dat de geschetste moeilijkheden van 
voorbijgaanden aard zullen blijken te zijn. De meerderheid echter deelt deze 
hoop niet. Het systeem der quantenmechanica toch is wiskundig zoo voltooid, 
dat er onmogelijk iets aan kan worden toegevoegd; anderzijds geeft het van 
allerlei wetmatigheden zoo voortreffelijk rekenschap, dat men zich niet kan 
voorstellen, dat een afwijkend systeem hetzelfde zou presteeren. 

Vaak hoort men de stelling verkondigen, dat er dan toch onbekende, of 
desnoods onkenbare factoren moeten zijn, waardoor alles causaal bepaald wordt, 
Wie zo redeneert, begaat echter een fout, waartegen K A N T reeds gewaarschuwd 
heeft. Hi j beschouwt de objecten der physica als dingen, die buiten en onaf
hankelijk van ons bestaan; van zulke dingen heeft het zin, het bestaan van 
onbekende eigenschappen te onderstellen, In werkelijkheid zijn deze objecten 
echter door ons geconstrueerd; zij kunnen dus geen andere eigenschappen 
hebben, dan die wi j hun expliciet of impliciet hebben toegekend. Zoodra de 
wetenschap met construeeren ophoudt, verliezen haar constructie-principes> 
dus ook het causaliteitsprincipe, hun geldigheid. 

Reeds K A N T leerde, dat er grenzen aan ons kennen en construeeren gesteld 
zijn. Deze grenzen liggen bij hem in de richting van het metaphysische en het 
makrokosmische: over God, de ziel en het gansche heelal kunnen wij niet 
spreken, zonder ons in tegenstrijdigheden te verwikkelen. Thans blijkt, dat 
ook in de richting van het mikrokosmische dergelijke grenzen aanwezig zi jn; 
en deze liggen niet in onbestemde verten, maar het wetenschappelijk onderzoek 
heeft ons in hun onmiddellijke nabijheid gevoerd. 

De tegenwoordige situatie heeft echter nog een ander aspect, Behalve de 
causale wetmatigheden bestaan er namelijk nog andere, de zoogenaamde 
statistische wetmatigheden. Terwijl de causale wetten betrekking hebben op 
de opeenvolgende toestanden van eenzelfde systeem, hebben de statistische 
wetten betrekking op een groot aantal gelijksoortige systemen, waartusschen 
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geen direct physisch verband bestaat; bijv. een groot aantal worpen, op ver
schülende plaatsen en tijden met verschillende dobbelsteenen gedaan. Terwijl 
causale wetmatigheden exact gelden, gelden statistische wetmatigheden slechts 
bij benadering, en wel des te nauwkeuriger, hoe grooter het aantal onderzochte 
gevallen is. 

Het merkwaardige is nu, dat tal van wetmatigheden, die op het eerste gezicht 
causaal lijken, bij nader onderzoek van statistischen aard blijken te zijn. Doordat 
materie en straling een atomistische structuur hebben, zijn de macroscopisch 
waarneembare processen het resultaat van een zeer groot aantal elementaire 
processen, die onderling onafhankelijk zijn; en de wetmatigheden, die zulk een 
macroscopisch proces vertoont, zijn dus van statistischen aard. Dit geldt bijv, 
voor den overgang van warmte van een warmer naar een kouder lichaam, voor 
het uiteenvallen van een radio-actieve stof en voor het ontstaan van een inter
ferentie-figuur. 

Het juiste verband tusschen de beide soorten van wetten is een zeer moeilijk 
vraagstuk. Daar het stelsel van gebeurtenissen, waarvoor een statistische wet 
geldt, over den geheelen kosmos verspreid kan zijn, zou men, om de statistische 
wetmatigheden uit causale te kunnen afleiden, feitelijk de geheele geschiedenis 
van den kosmos moeten kennen; men heeft wel getracht, zich hieromtrent 
bepaalde denkbeelden te vormen, maar men komt zoo tot zeer netelige kwesties. 

Een andere oplossing bestaat hierin, dat men het systeem van gebeurtenissen, 
waarvoor een statistische wet geldt, als één geheel opvat. Zulk een systeem 
onderscheidt zich van de vroeger behandelde hierdoor, dat tusschen de deelen 
ervan geen direct physisch verband bestaat. Voor zulk een systeem wordt de 
statistische wet een causale wet, volgens de definitie, die wi j boven van een 
causale wetmatigheid gegeven hebben. Om echter een exacte geldigheid der 
wet te krijgen, moet men het systeem der werkelijk plaatsgrijpende gebeur
tenissen aanvullen met dat der gebeurtenissen,"dlë mogelijkerwijze hadden 
kunnen geschieden. Wij komen zoo tot de voorstehing, dat de door ons waarge
nomen werkelijkheid slechts een fragment is van een veel uitgebreider systeem. 
Met dit fragmentarische karakter hangt een element van onzekerheid en toe
valligheid samen. Het ware verleidelijk, hier aanknoopingspunten te zoeken 
met wijsgeerige stelsels als de ideeënleer van Plato, 

Deze uitgebreidere stelsels worden nu in de moderne physica gesymboliseerd 
door golfbewegingen. Zoo is een lichtgolf een symbool voor alle mogelijke 
lichtquanten, die bij gegeven voorwaarden door een lichtbron hadden kunnen 
worden uitgezonden. De zoogenaamde materiegolven symboliseeren de ver
zameling van alle deeltjes, die bij gegeven voorwaarden in de verschillende 
punten der ruimte aanwezig hadden kunnen zijn. De groote vraag wordt nu, 
wat eigenlijk als „werkelijk" en „objectief aanwezig" moet worden beschouwd: 
de golven of de deeltjes, en welken zin die woorden eigenlijk hebben. 

Ui t dit alles moge blijken, dat de rol van het causaliteitsbeginsel nog geenszins 
is uitgespeeld, maar dat de toepassing ervan tot vraagstukken heeft geleid en 
perspectieven heeft geopend, waarvan men vroeger niet droomde. 



P R O E V E N OVER L I C H T V E R S T R O O I I N G , M O L E 
C U L A I R E R A N G S C H I K K I N G E N E I G E N S C H A P P E N 

VAN V L O E I S T O F F E N 

door 

Prof. Dr. J. A. PRINS. 

Wegens hun samenhang zijn twee Diligentia-voordrachten in dit verslag 
samengevoegd. Eerst komt de lichtverstrooiing in de atmosfeer ter sprake, 
daarna leidt de verstrooiing van röntgenstralen tot de moleculaire rangschikking 
in kristallen, gassen en vloeistoffen; ten slotte sluiten hierbij een aantal eigen
schappen van vloeistoffen aan. 

We beginnen met de lichtverstrooiing door ijsnaaldjes, die dezg. cirruswolken 
vormen. Vooral de verse cirrussluiers, die als voorboden van slecht weer soms 
de hemel met een haast onzichtbaar i j l waas overtrekken, leveren vaak een 
prachtig verschijnsel, waarvan de kring om de zon of halo het meest opvallende 
onderdeel is. Met een demonstratieproef kunnen we het ontstaan ervan toehch-
ten. We houden een gewoon driezijdig glazen prisma in een lichtbundel en zien 
dan zijdelings hiervan (fig. 1) door breking een lichtvlek ontstaan, rood aan de 
binnenkant, blauw aan de buitenkant. Houdt men het prisma zo, dat de gebroken 

Fig, 1, Fig, 2, 

Breking door een prisma. Breking door een ijsnaald. 

Straal in het prisma evenwijdig aan een der drie zijden van een loodrechte 
doorsnee is, dan is de lichtvlek het helderst. Draait men het prisma over een 
matige hoek om de brekende ribbe, dan bl i j f t de lichtvlek vrijwel in dezelfde 
positie. Pas bij sterke draaiing verplaatst hij zich en wel steeds naar buiten, 
daarbij tevens in helderheid afnemend i ) . Bij snelle draahng ontstaat op deze 
wijze links en rechts van de lichtbundel een gekleurde vlek, welke naar buiten 
wazig uitvloeit en naar binnen scherper begrensd is. De vlekken liggen links 

)̂ Het verschijnsel is in natuurkunde-boeken te vinden onder de term „minimum-deviatie". 
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en rechts, als de brekende ribbe verticaal staat, daarentegen boven en beneden, 
als hij horizontaal ligt. Neemt hij achtereenvolgens alle standen daartussen in , 
dan vullen de lichtvlekken een cirkel om de onafgebogen centrale lichtvlek. Op 
deze wijze nu ontstaat de kring om de zon door breking in twee zijvlakken der 
zeskantige ijsnaaldjes (fig. 2). Indien onder de ijsnaaldjes de verticale asrichting 

Fig. 3. 

Zon met halo-verschijnselen, waargenomen te Danzig in 1662. 

het meest voorkomt, b.v. ten gevolge van de luchtweerstand bij het vahen, 
dan ziet men hnks en rechts op de kring helderder plekken, de zg. bijzonnen. 
Het verschijnsel kan nog veel rijker worden (fig. 3) doordat de kristahen nog 
andere oriëntaties kunnen vertonen, doordat er ook terugkaatsing plaats vindt, 
doordat aan de ijsprisma's naast de hoeken van 60° ook zulke van 90° voor
komen enz. 

Een meer algemeen bekend geval van atmosferische lichtverstrooiing is de 

Fig. 4. Fig. 5, 

Stralengang voor de Stralengang voor de buitenboog. 

hoofdregenboog. 

regenboog. Deze ontstaat eveneens door terugkaatsing en breking, maar nu in 
bolvormige regendruppels. De heldere hoofdboog ontstaat door breking bij in-
en uittreding en één terugkaatsing daartussen (fig. 4). Bij de zwakkere buiten-
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boog vindt één tel'ugkaatsing meel' plaats (fig. 5). De twee bogen kel'en de !'ode 
zijde naai' elkaar toe; de ruimte el'tussen is donkerde!' dan de begrenzingen 
aan de blauwe kant om soortgelijke reden als bij de kring (zie boven). Al deze 
verschijnselen volgen uit de brekingswetten en zijn daaruit reeds door DES
CARTES verklaard. We kunnen alles nabootsen door een brede lichtbundel te 
laten vallen op een dunwandige, goed bolvormige kolf met water. Het blijkt 
echter, dat er bij kleinere druppels afwijkingen optreden van de brekingskleuren 
en dat er bovendien dan aan de blauwe kant bijkomstige bogen te voorschijn 
komen (fig. 6). Dit is verklaard door ArnY en berust op een nieuw optisch effect, 
de lichtbuiging, die uit het golfkarakter van het licht voortvloeit. In het geval 
van de regenboog kunnen we alles erop terugbrengen, dat het uit de regen
druppel tredende golffront niet vlak is, maar gebogen als een flauwe S. Naar-

Fig. 6. 

Regenboog met buitenboog en bijkomstige binnenbogen. 

mate, bij afnemende druppelgrootte, het rechte stuk van deze S korter wordt, 
staan de bijkomstige bogen verder van de hoofdboog af en is de laatste breder. 

Geheel en al uit de buiging kunnen we de zg. krans verklaren, dié we om 
zon of maan zien, als tussen deze en het oog zich een fijne nevel bevindt. Het 
verschijnsel is na te bootsen door in een lichtbundel een beademd glasoppervlak 
te brengen. Men ziet het ook om lampen achter beslagen ruiten. 

Bij lichtbuiging wordt het rood, wegens zijn grotel'e golflengte, sterker afge
bogen dan het blauw, dus juist andersom als bij breking. Dit is de reden, dat 
bij een regenboog aan kleine drupjes (ongeveer 50 micron), waar breking en 
buiging ongeveer even sterke, maar tegengestelde kleurschifting teweeg bren
gen, de regenboog nagenoeg ongekleurd is. Men noemt deze dan liever een 
nevelboog, omdat nevels uit dergelijke drupjes bestaan. Dezelfde drupjes geven 
dan volgens het zojuist gezegde bij doorzicht een krans. 

Wanneer de drupjes nog kleiner worden, nl. even klein als, of kfeiner dan 
de golflengte van het licht (0,6 micron), worden de regenboog en krans zo 
verbreed, dat ze met de oppervlaktereflex ineenvloeien tot één verstrooing in 
alle richtingen. Deze eigenlijke Zichtverstrooiing vindt o.a. plaats aan allerhande 
stofdeeltjes in de atmosfeer, ja reeds aan de luchtmoleculen zelve. Door RAYLEIGH 
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is afgeleid, dat de verstrooiing omgekeerd evenredig met de vierde macht van 
de golflengte is. Stellen we voor blauw licht de golflengte op 0,4 fl1 voor rood 
licht op 0181 dan zien we, dat blauw licht ongeveer 16 maal zoveel verstrooid 
wordt als rood. Deze sterkere verstrooiing van blauw licht is de oorzaak, dat 

Fig. 7. 

Foto van Wageningse bergrand met blauw licht (boven) en ultrarood licht (onder). 
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het minder ver in de atmosfeer doordringt. Daarom geeft men er de voorkeur 
aan bij verduistering. Omdat rood beter doordringt, geeft men daaraan de voor
keur voor autolantaarns bij mist. Nog beter dringt ultrarood hcht door de 
nevels (fig. 7). 

Ook de blauwe kleur van de hemel is een onmiddellijk gevolg van de sterkere 
verstrooiing van de blauwe bestanddelen van het zonlicht aan de luchtmoleculen. 
Omgekeerd wordt het door een lange luchtkolom gegane licht door hetzelfde 
proces rijker aan rode bestanddelen. Hierdoor kleurt zich de ondergaande zon 
rood. Men kan deze verschijnselen goed nabootsen door het licht van een boog
lamp te laten vallen door een zwavelsuspensie i) (fig. 8). Hierbij blijkt tevens, 
dat het zijdelings verstrooide licht niet alleen blauw, maar ook gepolariseerd is. 
Bekijkt men het nl . door een zg. nicol of schakeh men die elders in de stralen
gang, dan blijkt het alleen te trillen loodrecht op de verbindingslijn lichtbron-
cuvette, niet evenwijdig eraan. Di t komt doordat laatstgenoemde trihing niet 
in het invahende licht aanwezig is, daar lichttrihingen transversaal zijn. 

Dat dergelijke eenvoudige regels gelden voor het door luchtmoleculen ver-

Fig. 8. 

Lichtversttooüng door een zwaveiemulsie, 
met polarisatie. 

Strooide licht, komt, zoals we reeds opmerkten, doordat de moleculen vele 
malen kleiner zijn dan de golflengte van zichtbaar licht. De bijzondere bouw 
en vorm der deeltjes heeft dan geen invloed meer. Gebruiken we in plaats van 
gewoon licht echter röntgenstralen of electronenstralen met een duizend maal 
kleinere golflengte, dan hebben we weer dezelfde verhoudingen als bij de krans: 
het verstrooiende deeltje is enige malen groter dan de golflengte. Op de foto
grafische plaat zien we dan ook bij röntgendoorstraling van eenatomige gassen 
een zwartingskrans om het trefpunt van de röntgenbundel ontstaan. Deze 
zwartingskrans draagt hier geen nevenmaxima, omdat de atomen geen scherp 
begrensde bolletjes zijn, maar hun electronenwolk naar buiten toe geleidelijk 
in dichtheid afneemt. Doet men dezelfde proef met meeratomige moleculen, dan 
interfereren de strooigolven van verschillende atomen van eenzelfde molecuul 
met elkaar. Daar de afstanden tussen deze atomen wel scherp bepaald zijn, 
ontstaan er nu wel nevenmaxima in de krans (fig. 9). Ui t hun ligging kan men 
de afstanden tussen de atomen in het molecuul afleiden. 

Veel duidelijker komt deze interferentie van röntgenstralen tot uiting, als 
we een verzameling atomen doorstralen, waarin de rangschikking over grote 
afstanden regelmatig is. Di t is het geval bij kristallen. Om het tot stand komen 
van deze kristalinterferenties van röntgenstralen toe te lichten, doorstralen we 
eerst een voorwerp van grover-regelmatige bouw, bv. een f i j n gaasje met zicht
baar licht. De verhouding van golflengte tot periode-van-de-structuur is dan 

1) Deze wordt verkregen door in een cuvette aan een oplossing van natriumthiosulfaat 
(bij den fotograaf bekend als „hypo") een paar druppels zuur toe te voegen. 
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weer van dezelfde orde en we zien nu inderdaad op het scherm· een aantal 
scherpe buigingsvlekken om de centrale bundel ontstaan (fig. 11). Om ze te 
verklaren willen we eerst slechts letten op de verticale draden van ons gaasje. 
De openingen ertussen laten ieder voor zich het licht door en verstrooien het 

Fig. 9. 
Electronenbuiging in damp van= tetrachloorkoolstof eet,.

wegens hun kleine afmeting ook zijdelings. In bepaalde zijdelingse richtingen 
nu versterken de strooigolven van verschillende openingen elkaar, omdat dit 
wegverschil voor naast elkaar gelegen openingen juist één, twee of meer golf
lengten bedraagt (fig. 10). Zoo ontstaan links en rechts een aantal scherpe 
vlekken. Van elk van deze vlekken maken de horizontale draden weer op de
zelfde wijze een verticale reeks vlekken, zodat ten slotte het gaasje een inter
ferentiebeeld veroorzaakt, zoals dat in fig. 11 is voorgesteld. Zijn de horizontale 
draden dichter bij elkaar dan de verticale, dan is de afstand tussen de door de 
eerste veroorzaakte verticale spectra juist groter. Staan de "verticale" draden 
scheef, dan komen de horizontale spectra op schuine lijnen, loodrecht op 
deze richting te liggen. Het interferentiebeeld is dus geenszins een directe 

Fig. 10. 

Traliebuiging (wegverschil 
dik getekend), 

..... 

.... - ·

.... 

Fig. 11. 

Lichtbuiging door een gaasje (links) en röntgenbuiging 
door een kristal (rechts), 

afbeelding .of schaduw van het gaasje, maar een soort inverse afbeelding ervan. 
Door hiermee rekening te houden kan men er echter de hele bouw van het 
gaasje en de draadafstanden uit aflezen. 

Soortgelijke interferentiebeelden krijgt men nu ook bij doorstraling van 
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kristallen met röntgenstralen (fig. 11). Meestal gebruikt men echter niet één 
enkel kristal, maar een kristalpoeder. Doordat hierin alle oriëntaties voorkomen, 
gaat iedere scherpe vlek dan over in een scherpe cirkel. Evenals bij de kring 
om de zon kan men door gedeeltelijke oriëntatie ook cirkels met enkele sterkere 
plekken krijgen (fig. 12). 

Uit dergelijke opnamen is gebleken, dat de atomen in de meeste elementen 
liggen volgens het patroon van fig. 13, een zg. dichte bolpakking. Dit wordt 
begrijpelijk, als we onderstellen, dat de atomen elkaar globaalweg aantrekken. 
Ze zullen dan immers zo dicht mogelijk op elkaar willen kruipen en deze aan nei
ging wordt het beste voldaan door de rangschikking van fig. 13. Bij meer samen
gestelde stoffen kunnen andere rangschikkingen tot stand komen. Bij NaCl bv. 
vormen de grote Cl-ionen een dichte pakking, in de holten waarvan de kleinere 
Na-ionen wegkruipen, zodat de hele rangschikking er uitziet als in fig. 14. 
Ook dit geval kan zo opgevat worden, dat de bestanddelen door hun onderlinge 

Fig. 12. 

Electronen-diffractie door goudvlies. Ringen 
met versterkingen ten gevolge van oriëntatie. 

Fig. 13, 

Dichte bolpakking. 

In elke laag (links) vormen telkens drie 
bollen een gelijkzijdige driehoek. Uit drie 
lagen (zwart, grijs, wit) op elkaar ziet men 
(rechts) de midvlaks bezette kubus voor 

den dag komen. 

aantrekking op elkaar gedrongen worden en zo noodgedwongen een regelmatige 
rangschikking vormen. 

Wat is nu de reden, dat we in plaats daarvan bij gassen een chaotische en 
ijle rangschikking vinden? De reden ligt in de zg. warmtebeweging der bestand
delen: Alle moleculen verkeren in een onregelmatige beweging, waarvan de 
energie bij -273° nul is en daarboven evenredig met de temperatuur toeneemt. 
Ten gevolge van deze beweging oefenen alle gassen de bekende gasdruk volgens 
de wetten van BoYLE-GAY LussAc uit. We kunnen dit toelichten met een 
model van stalen kogeltjes, die in een vat door een schuddende bodem heen en 
weer gegooid worden (fig. 15). 

Een dergelijke temperatuurbeweging is ook wel in kristallen aanwezig, maar 
de aantrekkende krachten zijn er sterk genoeg om een uit elkaar vliegen te ver
hinderen,· zodat de beweging tot een heen en weer trillen om de evenwichts
stand beperkt blijft. Wanneer we nu de temperatuurbeweging opvoeren, leert 
de ervaring, dat bij een zekere waarde opeens het kristalverband verbroken 
wordt en een nieuwe toestand intreedt, de vloeistoftoestand, die min of meer 
intermediair is tussen de kristal- en de gastoestand. Met het in fig. 16 afge
beelde model laat zich het verschil tussen de vloeistof- (rechts) en kristal-toe-
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stand (links) toelichten. Van regelmaat op grote afstand is bij de vloeistof geen 
sprake meer, maar nog wel enigszins op korte afstand. Speciaal is het aantal 
onmiddehijke buren van één molecuul haast even hoog als in de kristaltoestand 
(in ons model 6). Dat de rangschikking in werkelijke vloeistoffen nu inderdaad 

Fig. 14. Fig. 15. 

Tralie van keukenzout NaCI. Model van een gas met 
temperatuurbeweging. 

overeenkomstig deze voorstellingen is, leert de doorstraling met röntgen
stralen. Deze levert hier matig scherpe ringen op, ten teken, dat de toestand 
tussen die van een gas (krans) en kristal (scherpe ringen) intermediair is. 

Met dit model voor ogen zullen we nu enige eigenschappen van vloeistoffen 
bespreken. Allereerst dient opgemerkt te worden, dat het vloeistofbeeld van 
f i g . 16 geen vohedig beeld geeft van de werkelijkheid, maar slechts een „mo
mentfoto". In de werkelijke vloeistof bewegen zich de moleculen voortdurend, 
waarbij ze herhaaldelijk botsen en langzamerhand aan elkaar voorbijglippen. 

Fig. 16. 

Model van een kristal (links) en vloeistof (rechts). 

Eerst door dit laatste proces kan de vloeistof vloeien. Vermindert men de tempe
ratuurbeweging langzaam, dan schikken zich de moleculen op een zeker ogen
blik in kristalverband, al kan hierbij wel een geringe onderkoeling optreden. 
Verlaagt men daarentegen de temperatuur plotseling sterk, dan komt het in het 
geheel niet meer tot kristallisatie. De vloeistoftoestand raakt dan „ingevroren" 
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en men krijgt een glas. Deze glastoestand is dus op te vatten als onderkoelde 
metastabiele toestand. 

Bij gewone temperaturen echter is de normale vloeistofrangschikking wel 
degelijk een evenwichtstoestand tussen temperatuurbeweging en aantrekkende 
krachten. Naarmate de temperatuur stijgt, wint de eerste invloed een wéinig 
veld. Hierm hgt de verklaring van de temperatuuruitzetting van vloeistoffen. 
BIJ een gegeven temperatuur is echter het evenwicht volkomen bepaald en leidt 
niettegenstaande de schijnbare wanordelijkheid van de rangschikking, tot scherp 
bepaalde statistische eigenschappen. Hierdoor zijn ook de waarneembare 
macroscopische eigenschappen van de vloeistoffen scherp bepaald. Deze scherpte 
IS zelfs zo groot, dat men in de physica voor een reproduceerbare stof liever een 
vloeistof kiest dan een kristal, daar kristahen altijd met niet-reproduceerbare 

Fig. 17. 

Verdwijnen van meniscus bij kritieke 
temperatuur. 

Fig. 18. 

Tussen water en alcohol 
Zwevende oliedruppel. 

storingen in hun moleculaire rangschikking behept zijn. Zo is het een vloeistof, 
water, die tot vastlegging van ons gewichtssysteem dient. Een andere, kwik, 
heeft tijdelijk voor vastlegging van electrische weerstand gediend; twee vloei
stoffen, kwik en cadmiumamalgaam, voor electromotorische kracht enz. 

In f ig . 16 is nog een ander belangrijk verschil tussen de kristallijne en vloei
bare toestand te zien dan de bovengenoemde mate van orde alleen. De vloeistof 
heeft (in verband met zijn mindere orde) een groter volume nodig dan het kristal. 
De hierdoor veroorzaakte uitzetting bij smelten is in het model ongeveer 10%; 
van dezelfde orde is het bedrag, dat we experimenteel bij de meeste vloeistoffen 
vaststellen. Waarom water hierop een uitzondering vormt, is in een andere 
Dihgentia-voordracht (1941—1942) uiteengezet. 

Tussen de kristallijne rangschikking en de vloeistofrangschikking bestaan 
wegens hun volkomen ongelijksoortigheid geen geleidelijke overgangsvormen. 
Er is dienovereenkomstig een scherp smeltpunt. Daarentegen verschillen de 
gas- en vloeistoftoestand wel quantitatief in hun moleculaire rangschikking, 
maar met principieel. Daardoor is onder bepaalde omstandigheden geleidelijke 
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overgang van een vloeistof in zijn damp mogelijk. Di t kunnen we laten zien 
door verhitting van een afgesmolten buisje, voor de helft gevuld met aether, 
voor de andere helft met aetherdamp (fig. 17). De vloeistof wordt dan steeds 
ijler, de damp steeds dichter (doordat er meer moleculen bijkomen uit de vloei
stof). Men ziet dan de meniscus tussen beide geleidelijk minder duidelijk 
worden. Bij een bepaalde kritieke temperatuur verdwijnt de meniscus geheel; 
damp en vloeistof zijn identiek geworden en blijven dat natuurlijk bij verdere 
verhitting. Bij afkoeling tot de kritieke temperatuur springt de meniscus er 
opeens weer in op de oude plaats. 

Tot nu toe hebben we alleen gelet op het feit, dat de aantrekkende krachten 
aan de vloeistof een zo klein mogelijk volume trachten te geven. Hun rol is daar
mee echter geenszins uitgespeeld. Ze trachten ook, bij gelijkblijvend volume, 
het oppervlak van de vloeistof zo klein mogelijk te maken, We kunnen dh ook 
ZO opvatten, dat het arbeid kost om het oppervlak te vergroten, In deze vorm 
zien we direct, dat de moleculaire aantrekking de reden ervan is, omdat deze 
de moleculen naar binnen tracht te trekken, terwijl bij oppervlaktevergroting 

Fig, 19, Fig. 20, Fig. 21. 

Vloeistofdruppel Model van fig. 19 met stalen Waterstraalversterker, 

tusschen vingers, kogels tusschen magneten, 

meer moleculen aan de oppervlakte gebracht worden en er dus arbeid tegen 
de aantrekkende krachten verricht wordt. 

De neiging van een vloeistof om zijn oppervlak te verkleinen zou ook optreden, 
als de oppervlakte door een gespannen elastisch vlies gevormd werd, We kun
nen dus alle verschijnselen overzien door te denken, dat een dergelijk vlies 
aanwezig is, We begrijpen dan onmiddellijk, dat een vrije vloeistofdruppel de bol
vorm aanneemt, evenals een opgepompte voetbal of opgeblazen zeepbel (fig, 18), 

Wanneer zo 'n gespannen vlies echter aan bepaalde randen wordt vastge
maakt, neemt het geheel andere vormen aan, In een vlakke lijst bv, spant het 
zich vlak. Evenzo spant dus een vloeistofvlies in een draadraampje zich vlak 
uit. Natuurlijk is hiervoor nodig, dat de vloeistof zich voldoende sterk hecht 
aan het draadraampje. Voor schone metalen en glas is dit bij water wel het 
geval. Tussen twee ringen boven elkaar spant zich zo 'n vlies volgens een hyper-
boloïde uit. Bij benadering is dit ook het geval met een drupje spuug tussen 
vingertoppen (fig, 19), Als modelproef hiervoor kan men een trosje stalen 
kogeltjes tussen twee magneetstaven laten hangen (fig, 20), 

Door een zeepvlies-hyperboloïde tussen twee evenwijdige ringen op te blazen 
kunnen we er een cylinder van maken. Deze laat zich onder voortdurend op
blazen met behoud van de cyhndrische vorm uitrekken. Maar dit kan niet 
onbepaald voortgezet worden. Wanneer de lengte n maal de breedte geworden 
is, wordt het cylinderoppervlak labiel en valt in een boven- en benedendeel uit 
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elkaar. Ook mathematisch is aan te tonen, dat dit bij deze lengte gebeuren 
moest, omdat dan door deze splitsing het oppervlak kleiner wordt, terwijl het 
bij kortere lengte er groter door zou worden. 

Een vloeistofcylinder kan dus slechts stabiel zijn, als de lengte niet meer 
dan ruim driemaal de dikte bedraagt. Laten we dit toepassen op een waterstraal. 
Immers ook die krijgt zijn cyhndrische vorm door de oppervlaktespanning. 
Inderdaad zien we nu, dat een waterstraal niet onbepaald lang kan zijn, maar 
al gauw in druppels uiteenvalt. Toch is het cyhndrische stuk hier veel langer 
dan driemaal de dikte. Volgens het voorgaande is dus het grootste stuk van de 
straal labiel en bestaat slechts dank zij de voortdurende hernieuwing door het 
spuiten. De labiliteit van de straal uit zich o,a, daarin, dat een klein zijdelings 
tikje tegen de straalpijp hem al veel eerder in druppels uiteen doet vallen. 
Dit IS te horen, door hem tegen een stuk blik of zo te laten spuiten. Want dit 
geeft een ander geluid bij een massieve straal als bij druppels. Dit mechanisme 
kan nu als geluidsversterker dienen (fig. 21). Houden we een horloge tegen de 
straalpijp, dan kan ook een vrij groot auditorium het versterkte tikken hiervan 
horen. Men moet hierbij slechts zorg dragen, dat de straalpijp goed gevormd 
IS, zodat de straal zo cylindrisch mogelijk is, en dat het water vrij is van lucht
bellen. 

Men ziet uit deze voorbeelden, hoe aan alle eigenschappen van vloeistoffen 
een moleculaire verklaring te gronde ligt, en hoe een juist begrip daarvan aan 
practische toepassingen ten goede kan komen. Tevens bleek uit het vooraf
gaande, dat de lichtverstrooiing ons vaak gegevens kan verschaffen, waar een 
directe waarneming der vormen niet mogelijk is. 



D E E N E R G I E B R O N VAN D E ZON 

door 

Dr. J. J. R A I M O N D Jr. 

Inleiding, 

Tien duizend millioen jaren lang heeft de zon, jaar in jaar uit, een vrijwel 
standvastige hoeveelheid warmte aan de aarde toegevoerd. Dit verzekeren de 
geologen en de biologen ons. 

Niet langer dan twintig millioen jaren kunnen de ons bekende energievoor
raden de zon in staat stellen de hoeveelheid energie uit te stralen, die de zon 
thans per jaar de ruimte inzendt. Dit verzekerde Lord K E L V I N , nadat hij een 
uitvoerig onderzoek had ingesteld naar de omvang en de capaciteit van de 
energie-bronnen welke in het zonnelichaam aanwezig zijn. 

Zo beschouwd, is de herkomst van de zonnestraling een raadsel. 
Een van tweeën: öf de leeftijd van de zon is korter dan wij menen of de zon 

beschikt over een onbekende energiebron. 

De leeftijd van de zon kan moeilijk korter zijn dan lO^" jaren. Uit allerlei 
sterk uiteenloopende en van elkaar onafhankelijke verschijnselen is gebleken, 
dat de leeftijd van de aarde, de leeftijd van de sterren, de leeftijd van het heelal 
het getal lO^" moet benaderen. 

Zelfs zijn er vele onderzoekers geweest, die een leeftijd 10̂ ^ jaren waarschijn
lijker achtten dan lO^" jaren. 

Dus moet er een nog onbekende energiebron zijn. Die energiebron is geen 
onbekende meer, sinds B E T H E tegen het einde van het jaar 1939 zijn onder-
Zoek publiceerde. 

B E T H E toonde aan, dat bij de bouw van hehumkernen uit waterstof-kernen 
hoeveelheden energie te voorschijn komen, die voldoende zijn om de zonne
straling in stand te houden. Tevens bewees hi j , dat de energie-voorraad groot 
genoeg was om de zon een levensduur van enkele bihioenen jaren te verzekeren. 

De oplossing van B E T H E kwam niet onverwachts. Reeds voor hem hadden 
verscheiden onderzoekers het vermoeden uitgesproken, dat de zon en de sterren 
hun straling zouden ontlenen aan de sub-atomaire energie-voorraden. Doch 
niemand kon een mechanisme aanwijzen, dat de sub-atomaire energie in de 
vorm van straling vrijmaakte. Men droomde van ongekend rijke voorraden. 
Niet meer dan tachtig grammen — een kopje — water zou het jaarlijks electrici-
teitsverbruik van Nederland — 2 000 000 000 kWh — kunnen dekken. 

De sterrenkundigen — zo Zegt EDDINGTON in een van zijn boeken ̂ —̂  voelden 
zich als snoeplustige kinderen, die door het sleutelgat van moeders provisie
kast loeren en daar honderd potten jam zien staan. Vader B E T H E komt hen 
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vertellen, dat van de honderd potten slechts één voor consumptie beschik
baar is. 

Het vraagstuk van de herkomst van de zonne-energie is onafscheidelijk ver
bonden aan het vraagstuk van de leeftijd en de ontwikkeling van de zon en de 
sterren. In deze voordracht wordt aheen de ene zijde, de herkomst van de 
zonnestraling, ter sprake gebracht. Daarbij zal worden aangenomen, dat de 
zon gedurende twee duizend mhlioen jaren een even intens schijnsel bezeten 
heeft als thans. 

Allereerst kan de vraag gesteld worden of de zonneënergie van buiten aan
gevoerd wordt dan wel in het inwendige voorradig is en geleverd wordt. Aan
voer van buiten zou kunnen geschieden door talrijke meteorieten, die hun 
kinetische en eventueel ook hun scheikundige energie ter beschikking stelden. 
Het heeft geen zin na te gaan of de aldus aangevoerde hoeveelheden toereikend 
zouden zijn. Want voor de instandhouding van de zon is niet alleen nodig, dat 
de energie, die hij door uitstraling verliest, wordt aangevuld; het is noodzakelijk, 
dat de zeer hoge temperatuur in stand wordt gehouden. De invahende meteo
rieten zouden misschien de oppervlakte-temperatuur op peil kunnen houden, 
doch onder de hand zou de centrale temperatuur dalen, met het gevolg, dat het 
zonnelichaam ineen zou zijgen. 

Immers, het zonnelichaam is tot zijn diepste inwendige gasvormig. Overal 
in het zonnelichaam is evenwicht tusschen zwaartekracht en het drukverval. 
Nabij het middelpunt moet de druk en dus ook de temperatuur zeer hoog zijn. 
De centrale temperatuur van de zon bedraagt 20 mihioen, waarschijnlijk zelfs 
26 millioen graden. 

Om de zeer hoge centrale temperatuur van de zon in stand te houden moet de 
energie-ontwikkehng in het zonnelichaam plaats hebben. De bekende en voor 
de hand liggende energiebronnen blijken stuk voor stuk ontoereikend te zijn. 

Kromp het zonnelichaam in, dan zou de potentiële zwaartekrachtsenergie 
vrijkomen; bestond de zon uit louter radio-actieve stoffen, dan zou er onafge
broken energie vrijkomen in de vorm van y-stralen, snehe electronen en 
hehumkernen; kwamen in de zon exotherme chemische verbindingen — ver
brandingen — tot stand, dan zouden deze het energieverlies kunnen goed 
maken. 

Doch geen van de genoemde processen zou de zon langer dan enkele milhoenen 
jaren kunnen bevoorraden. Met andere woorden: geen van die processen werkt 
intens genoeg en geen van alle energievoorraden is groot genoeg. 

Er bl i j f t niet anders over dan te onderzoeken of de zon de beschikking heeft 
over de energie welke in de atoomkernen opgehoopt is. De berekening van 
deze energievoorraad is eenvoudig genoeg. EINSTEIN gaf de formule: 

E = mc^ 

m stelt voor de massa van een lichaam — bijvoorbeeld een atoomkern — 
gemeten in grammen. 
c is de snelheid van het licht in vacuo, c = 3.10i° cm/sec. 
E is de energie, uitgedrukt in ergen. 
De formule belooft gouden bergen. Tachtig grammen water, zand of wat ook 

zijn gelijkwaardig met 2 000 000 000 kWh, dit is het jaarlijks electriciteits-
verbruik van Nederland. Of omgekeerd: 1 kg hcht kost 3 000 000 000 gulden; 
1 kWh berekend tegen 20 centen. 
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Doch de formule zegt niet, dat we naar beheven massa in energie en energie 
in massa kunnen omzetten. Het is dus de vraag of in de natuur een proces 
voorkomt, dat massa in straling omzet. 

Kemprocessen, 

Sinds tientallen jaren zijn de natuurkundigen vertrouwd met processen, 
waarbij massa verloren gaat en energie in de vorm van strahng of kinetische 
energie van wegvluchtende deeltjes te voorschijn komt. Deze processen zijn de 
kernreacties, die bij de radioactieve stoffen spontaan optreden en die bij niet 
radio-actieve stoffen in het laboratorium te voorschijn kunnen worden geroepen. 

Als voorbeeld beschouwen we de symbolische vergelijking: 

Deze vergelijking stelt een kernreactie voor. 
We bedienen ons van het atoommodel van BOHR en stellen ons voor, dat een 

atoom bestaat uit een positief geladen kern, omgeven door een wolk van negatief 
geladen electronen. Het atoom als geheel is neutraal, omdat het aantal electronen 
gelijk is aan het aantal positieve ladingen van de kern. 

De kern bevat het leeuwenaandeel van de massa. Hi j bestaat uit protonen en 
neutronen. Het proton is de kern van het waterstof-atoom. Het volledige water
stof-atoom bestaat uit een proton en een „wolk" van één electron. Het proton 
bezit als voornaamste eigenschap zijn massa, bovendien bezit het een positieve 
elementaire lading. Het neutron bezit een massa, die nagenoeg gelijk is aan die 
van het proton, doch het bezit geen lading. 

Het symbool 'gC stelt voor de kern van een koolstof atoom. Deze kern be

staat uit twaalf deeltjes, zes er van zijn protonen, de overige zes deeltjes zijn 

neutronen. Insgelijks stelt '^N een kern voor, die uit dertien deeltjes bestaat; 

zeven van de dertien deeltjes zijn protonen, de overige zes neutronen. 
De vergelijking vertelt ons, dat een koolstofkern en een waterstofkern — een 

proton — worden verenigd tot een stikstofkern. Dit riekt naar alchemie. Inder
daad, de moderne natuurkunde heeft dit oude handwerk in ere hersteld. Voor
dat we gaan zien hoe de moderne alchemie wordt bedreven, is het van belang 
de reactie nog wat uitvoeriger te beschouwen. 

De gevormde kern 'yN is niet een normale stikstofkern. De scheikundige 
zou, indien ' ^N gehuld werd in een wolkje van 13 electronen geen verschil 
opmerken met een stikstofatoom, dat ^^N tot kern heeft. De scheikundige 
eigenschappen worden namelijk geheel bepaald door de electronenwolk. De 
scheikundige duidt daarom beide atomen met de naam stikstof aan. Het enige 
verschil is het verschil in atoomgewicht. De atomen met de kern '^N en ' ^ N 
worden isotopen genoemd, omdat zij krachtens hun scheikundige eigenschappen 
in het zelfde vakje van het periodieke systeem thuis behoren. Vele stoffen, die 
de scheikundige in „zuivere toestand" heeft gebracht door alle verontreinigingen 
te verwijderen, zijn mengsels van isotopen. Vandaar, dat de atoomgewichten 
in de regel geen bijkans gehele getallen zijn, doch geheel willekeurige getallen. 
Theoretisch kan voor elk element een groot aantal isotopen bestaan, bijvoor
beeld: ^ N , '°N en zo verder, In de natuur echter komt bij elk element slechts 
een beperkt aantal isotopen voor; de overige isotopen zijn radioactief, als zij 
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ooit gevormd worden, vallen zij na zeer korte t i jd spontaan uiteen in stand
vastige kernen, 

De hier besproken symbolische vergelijking is dus geenszins een scheikundige 
reactie-vergelijking. Het is alchemie, in letterlijke zin. Doch evenals bij 
een scheikundige reactie-vergelijking moeten het linker- en het rechterlid met 
elkaar kloppen, De aantahen protonen en neutronen in het linkerhd moeten 
gelijk zijn aan het aantal protonen en neutronen van het rechterhd. En evenals 
in de scheikundige reactie-vergelijking is er ook hier iets dat niet klopt, In de 
scheikunde zijn veelal de potentiële energiën ter weerszijden van de pi j l ongelijk. 

Hier zijn de massa's ongelijk; 

"^C + | H ^ '^N 

12'004 1-008 13-010 

Er is een bedrag van 0*002 aan massa verloren gegaan. Met andere woorden; 
wanneer 12 gram — een grammatoom — koolstof door toevoeging van water
stof wordt omgezet in stikstof, gaan 0*002 grammen aan massa verloren. Op 
dit massa-defect kunnen we de formule van EINSTEIN toepassen; 

E = 0*002 . 9 . 1020 gj.gen = 1-8 . 10« ergen. 

Ter vergelijking geef ik de scheikundige reactie voor de vohedige verbran
ding van koolstof; 

C - f O ^ COa. 

Bij deze reactie komen slechts 4.10^^ ergen in de vorm van warmtestrahng 
te voorschijn. 

De kernreactie, die we hierboven beschouwden is dus een energieleverancier, 
die ruwweg millioenen malen zo effectief is als het hier op aarde zo veelvuldig 
gebezigde verbrandingsproces. Voorwaar een „kern"-achtlge oplossing van het 
brandstofvraagstuk. 

De grote vraag is echter; hoe wordt de vereniging van een koolstof- en een 
waterstof kern tot stand gebracht? Of in het algemeen; onder welke omstandig
heden treden kernreacties op ? In de laboratoria gelukken kernreacties op zeer 
kleine schaal; in het inwendige van de zon hebben zij op grote schaal plaats. 
Vanwaar het verschil ? Het schuilt in de temperatuur. De snelheid van een kern
reactie is in hoge mate afhankelijk van de temperatuur; er zijn reactie-snelheden 
die evenredig zijn met T " , T is de absolute temperatuur. 

Een kernreactie is een kwestie van schijfschieten, Het is niet voldoende een 
hoeveelheid koolstof „te nemen" en er een daarbij passende hoeveelheid waterstof 
„te voegen", Nee, het is een heftig, een gewelddadig bedrijf. De kernen moeten 
dicht bij elkaar worden gebracht. De gelijknamige ladingen belemmeren dit. 
De koolstofkern is als het ware gepantserd door het electrische veld, dat er 
omheen is. Daarom is het noodzakelijk dat het proton een bijzonder grote snel
heid bezit, opdat het door dit pantser heen kan dringen en de koolstofkern kan 
bereiken. 

Zodra de kernen elkaar tot zeer korte afstand —• iets kleiner dan 3 X lO^^^ cm 
— zijn genaderd, maakt de afstoting plaats voor een aantrekkende kracht, die 
in elke atoomkern de protonen en neutronen aan elkaar bindt. 

Is dus eenmaal het pantser van de electrische afstoting doorboord, dan 
wordt het proton als het ware naar de getroffen kern gezogen. De twee kernen 
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hebben zich tot één verenigd. In de meeste gevahen valt de nieuwe kern spon
taan weer uiteen. Doch er zijn ook enkele, die bestendig blijken te zijn; tijdens 
de vangst van het proton voert een ontwijkende y-straal de overtollige energie 
weg. De wegvoering van de vrijkomende energie kan ook door een neutrino 
geschieden. 

Er is dus alles aan gelegen, de protonen een zo groote snelheid te verlenen, 
dat zij tot de koolstofkernen kunnen doordringen. In de laboratoria worden 
verschillende methoden gebezigd. Het is niet nodig deze hier te bespreken. 
Alleen het resultaat van de laboratorium proeven is voor ons van belang. Een 
groot, een zeer groot aantal snehe protonen wordt als projectielen afgeschoten 
in de richting van de koolstofkernen, die als schietschijven dienst doen. En dit 
geweldige artillerievuur boekt slechts een zeer gering aantal voltreffers; het 
aantal stikstofkernen, dat ontstaat is uiterst gering. 

In het inwendige van de zon is een grote hoeveelheid waterstof aanwezig. 
Men neemt aan, dat 35% van de massa van de zon uh waterstof bestaat; zelfs 
worden 50% en nog hogere bedragen genoemd. Protonen zijn er dus in over
vloed; zij vliegen met vervaarlijke snelheden her- en derwaarts, want de tempe
ratuur bedraagt er 20 a 25 millioen graden. Alle waterstofatomen hebben hun 
electronen verloren; de naakte waterstof kernen — de protonen — botsten elke 
seconde bihioenen malen tegen de kernen, die zij op hun weg vinden. De tempe
ratuur is hoog, dus de snelheden van de protonen zijn groot, zij bedragen dui
zenden kilometers per seconde. Toch zijn deze snelheden nog niet groot genoeg 
om de protonen geschikt te maken voor elk kern-bombardement. Zij zullen 
wel het pantser van de lichtere kernen, maar niet dat van de zwaardere en dus 
sterk geladen kernen kunnen doorboren. 

B E T H E heeft onderzocht welke kernreacties in het zonnelichaam kunnen voor
komen en welke van die alle wezenlijk energie leveren. Een groot aantal mogelijke 
reacties kon worden uitgeschakeld, omdat zij veel te langzaam verlopen; dit 
zijn de kernreacties met ijzer, nikkel en andere zware kernen. Weer andere 
kwamen niet in aanmerking, omdat de aanwezige voorraden te snel zijn uitge
put; ahe reacties met lithium, beryllium, borium en zelfs die met fluor mogen 
buiten beschouwing worden gelaten, omdat deze elementen in, sterrenkundig 
gesproken, korte t i jd verbruikt zijn en omdat die elementen niet door andere 
kernreacties worden geregenereerd. Per slot van rekening worden we niet ge
kweld door een ruime keuze. Er blijven slechts twee mogelijkheden over. Een van 
die twee mogelijkheden zullen we hier bespreken en de tweede alleen vermelden. 

In het inwendige van de zon en zeker ook in het inwendige van de sterren, 
die heter zijn dan de zon, heeft de volgende kringloop van kernreacties plaats; 

'^N -I- j H ^ ' ; C -I- ^He 
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De figuur geeft een aanschouwelijke voorstehing van de kringloop; in de 
figuur zijn bovendien de levensduren van de kernen vermeld. De levensduren 
zijn de tijdvakken, waarin de helft van de aanwezige kernen worden omgezet. 

De kringloop kan als volgt met woorden worden beschreven: 
De kern van een gewoon koolstofatoom wordt in het hart getroffen door een 

snel proton. Er wordt een stikstofkern — een isotoop van de gewone stikstof — 
gevormd; de overtollige energie wordt door een y-foton weggevoerd. 

De stikstofkern '^N is niet stabiel, hij is radio-actief. Na verloop van t i jd 
stoot de stikstof kern een snel electron uit —- denk aan de /3-stralen, die door 
de natuurlijke radio-actieve stoffen worden uitgezonden. Het uitgestoten elec
tron is geen gewoon electron, want het bezit een positieve lading, daarom wordt 
het een positon genoemd. 

De massa van het positon is zeer gering, daarom wordt het aangeduid met 
het symbool "e. Het symbool voor het negatieve — het „gewone" — electron 
is_je. Door het uitstoten van het positon is de lading van de kern met één 
verminderd, er is een koolstofkern ontstaan, een zware isotoop van de ge
wone koolstofkern. 

De kern ĝC staat evenals de oorspronkelijke ^̂ C bloot aan het bombarde-
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ment van de protonen. De voltreffers geven aanleiding tot vorming van een 
normale stabiele stikstofkern. De stikstofkern wordt op zijn bemt getroffen 
door een proton en er ontstaat een lichte en instabiele isotoop van zuurstof. 
Na zeer korte t i jd verlaat een positon de zuurstofkern en laat deze achter als 
een zware stikstofkern. Wordt deze zware stikstofkern door een snel proton 
getroffen, dan heeft de laatste reactie plaats. De vereniging van ^N en , H geeft 
een kern, die radio-actief is en die a-stralen — hehumkernen — uitzendt. 

Het resultaat van de kringloop is in een paar woorden te Zeggen; 
Er zijn vier protonen teloor gegaan en in hun plaats zijn een heliumkern en 

twee positonen verschenen. De koolstof kern heeft uitsluitend als katalysator 
gediend, hij komt ongehavend weer te voorschijn. De koolstofvoorraad van 
de zon bl i j f t dus onaangetast, doch de waterstofvoorraad vermindert, het 
helium gehalte wordt groter. 

De beide positonen is geen lang leven beschoren; zij verenigen zich met twee 
electronen. De vereniging van een electron en een positon is een zeer innige, 
zij gaan in elkaar op. De positonen en electronen verdwijnen en tegelijkertijd 
worden twee y-fotonen geboren. 

Hoe groot is het aantal hehumkernen, dat per seconde wordt gevormd? 
D h aantal is eenvoudig te berekenen. De kringloop is namelijk reeds mihioenen 
jaren aan de gang, er is een stationnaire toestand ontstaan. We behoeven van 
slechts één reactie te berekenen hoeveel kernen door die ene reactie worden 
omgezet. We kiezen de reactie, die hierboven uitvoerig werd besproken. En 
we nemen aan, dat ongeveer 5% van de zonnematerie uit gC bestaat. Een gram 
zonnematerie bevat 0'05 g koolstof, dat is 2'5 X lO^i ^gC-kernen. Per seconde 
wordt hiervan het 10-"-de gedeelte omgezet, dus 3 X 10' kernen. Elke seconde 
worden nabij het middelpunt van de zon in een gram materie 30 mihioen 
hehumkernen gevormd uit 120 millioen waterstof kernen. 

De massa van een proton bedraagt 1'0081, de massa van een heliumkern; 
4-004; Bij de bouw van een heliumkern uit vier protonen gaat dus 4*0324— 
4*004 = 0*028 aan massa verloren; daarvoor in de plaats komen 4 X 10-^ ergen 
aan energie vr i j . Zodra één gram waterstof in helium is getransformeerd, heeft 
de zon een voorraad van 6 X lÔ ** ergen energie ontvangen. 

De zon straah per seconde 4 X lO^^ ergen uh. Om de zon op zulk een grote 
voet te laten leven, is het dus nodig, dat de koolstofkringloop in het zonne-
inwendige elke seconde 700 ton = 7 X 10̂ * g waterstof tot helium verwerkt. 

In de loop van 2 mihiard jaren — de leeftijd van de aardkorst — heeft de 
zon 4 X lO^i g van zijn waterstof verbruikt. De totale massa van de zon be
draagt thans en bedroeg in den beginne 2 X lÔ *̂ g. De helft hiervan, dus lO^^ g 
was waterstof. De zon heeft dus tot nu toe vier procent, misschien vi j f procent 
van zijn voorraad verbruikt. 

Wenden we onze bhk van het verleden naar de toekomst, dan komen we tot 
de geruststellende ontdekking, dat de zon leeftocht heeft voor nog ettelijke 
bihioenen jaren. Goed beschouwd staat de zon nog in de kinderschoenen. 

Behalve de hier beschreven koolstofkringloop is er nog een tweede reeks 
kernprocessen, die eveneens uit vier protonen een heliumkern bouwt en die 
bij een temperatuur van 20 millioen graden een even grote energie-productie 
bewerkstelligt als de koolstofkringloop, In de sterren, die heter zijn dan de zon 
is ongetwijfeld de koolstofkringloop de belangrijkste. 
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De snelheid waarmee de kernreacties verlopen is bijzonder sterk afhankelijk 
van de temperatuur; indien namelijk de protonen te kleine snelheden bezitten 
zullen de kernreacties in het geheel niet tot stand komen. Daar de temperatuur 
m het zonnelichaam op 200 000 khometers van het middelpunt reeds tot de 
helft van de centrale waarde is gedaald, zal de energie-productie alleen in een 
betrekkelijk klem gebied rondom het middelpunt plaats hebben. 

De theorie van B E T H E geeft ons een verrassend beeld van de natuur. De 
zon en de andere sterren gaan hun einde niet tegemoet tengevolge van een 
ontbindingsproces. Nee, de vorming van zware kernen uit lichte, een opbouw-
proces brengt het einde van alle lichtgevende materie nader en nader. De theorie 
van B E T H E stelt ons ook voor een hoogst belangwekkende vraag: Zijn de elemen
ten, welke zwaarder zijn dan helium, elementen zoals ijzer, nikkel en uranium, 
gebouwd in een praestehair tijdvak in de geschiedenis van het heelal? 

Aan het antwoord op deze vraag wordt nog gewerkt. 



OVER D E 
F A C T O R E N , D I E H E T G E S L A C H T B E P A L E N 

door 

Dr. A. SCHIERBEEK. 

Een Arabisch gebed luidt: Heer, geef mij alleen manlijke nakomehngen, en 
laat mijn vee alleen vrouwelijke voortbrengen. De wens hierin uitgedrukt: 
manlijke stamhouders voor zich zelve en vrouwelijke dieren, die weer bij kunnen 
dragen om de kudde te vermeerderen, vindt men bij vele volkeren. Te ver
wonderen is dan ook niet, dat iedere t i jd een eigen oplossing gewaagd heeft. 
Meest waren die veronderstehingen onderling volkomen tegenstrijdig. 

In de oudheid nam men meestal aan, dat de rechterzijde, waar de lever ligt 
(de zetel van de aangeboren warmte) warmer was dan de linker en dus zou 
de rechtertestis manlijke kiemen bevatten, terwijl ook wel werd aangenomen, 
dat de rechterhoren van de uterus de plaats zou zijn, waar zich de manlijke 
nakomelingen zouden ontwikkelen. 

LEEUWENHOEK ontdekte de spermatozoïden en meende een ti jd (30 Maart 1685) 
dat er verschhlende waren, manlijke en vrouwlijke. Toen O. HERTWIG in 1875 
vond, dat de bevruchting bestond in een versmelting van twee kernen, kreeg 
de zaak weer een ander aanzien. Ook begreep men eerst de factoren van de 
geslachtsbepaling te moeten kennen vóór er sprake kon zijn van beïnvloeding. 

HENKING vond in 1891, dat er een zgn. geslachtschromosoom was, maar 
eerst Mc. CLUNG bracht dit in verband met de geslachtsbepahng. 

Hierbij moet even herinnerd worden aan de reductiedeling. Men beschouwt 
de chromosomen als dragers der erfelijke eigenschappen. Het aantal der chro
mosomen is voor ieder organisme bepaald. Bij iedere celdeling splijten de 
chromosomen middendoor en het gehele aantal der gehalveerde chromosomen 
gaat naar de celpolen. Dus krijgt iedere dochtercel evenveel kernlissen als de 
moedercel had. 

Bij de vorming der geslachtscellen gaat de celdeling iets anders, dan gaat nl . 
het halve aantal van de gehele chromosomen naar de polen van de kernspoel 
en zoodoende krijgt de dochtercel thans slechts het halve aantal kernlissen. 
De cel wordt haploid, terwijl de moedercel diploid was, 

In het plantenrijk is er dikwijls een gehele haploide generatie, die afwisselt 
met de diploide. 

Nu vond men vrij dikwijls in één der geslachten een afwijkend chromosoom 
of één meer, dan in het andere. Men noemt zulke afwijkende chromosomen: 
heterosomen, terwijl men al de andere onder de naam van autosomen samenvat. 

Er is nog een onderscheid tussen het zgn. Protenor-type, waarbij het éne 
geslacht twee X-chromosomen heeft ( X X ) en het andere slechts één (XO) en 
het Lygaeus-type, waarbij het éne geslacht één X-chromosoom heeft en een 
afwijkend gevormd (XY) en het andere twee X chromosomen (XX), 

Het is niet steeds even eenvoudig om dit na te gaan. Jarenlang heeft men 
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b.v. gemeend, dat bij den mens de man 47 chromosomen had en de vrouw 
48, terwijl later bleek, dat er toch nog een zeer klein chromosoom bij den man 
gevonden kon worden (dus niet XO, maar XY). 

In het dierenrijk vindt men in het manlijk geslacht in het algemeen heteroga
metie, vrouwelijke heterogametie aheen bij Trichoptera, Lepidoptera (vlinders) 
vogels, en enkele vissen. 

Bij planten zijn, na veel zoeken ook heterosomen gevonden (Melandryum 
dioecum, thans Melandryum diurnum). 

Gaan wij uit van manlijke heterogametie, dan kunnen wij zeggen; de wijfjes 
hebben de formule XX, alle eicellen bevatten dus een X. De spermatozoïden 
echter zijn of voorzien van een X of van een Y. Er zijn dus twee mogelijk
heden; een spermatozoid met factor X (gynospermen) smelt samen met een ei 
(met factor X), dan ontstaat de combinatie XX, dus vrouwlijk, óf een sperma
tozoid met factor Y (androspermen) smelt samen met een ei, [metX), dus de 
combinatie is XY of manlijk. Er zuhen dus 50% mannetjes en 50% wijfjes 
ontstaan (de mechanische verhouding der geslachten volgens CORRENS). Di t 
is geheel te vergelijken met de kruising Aa X AA, (Merkwaardig is, dat L E E U 
WENHOEK dus in zekere zin gelijk kreeg!) 

De geslachtsbepahng geschiedt dus bij de bevruchting (syngaam) en wel 
genotypisch. Theoretisch bestaat er een mogelijkheid, dat men de twee soorten 
van spermatozoïden leert te scheiden, b.v. door één soort sneller of langzamer 
te laten bewegen, maar hierover is nog niets bekend. 

Zeer goed bekend is de geslachtsbepahng bij de Bananenvheg: Drosophha. 
Het geheel der chromosomen (het genoom) bestaat uit drie paar autosomen 

en twee heterosomen. De eerste indruk was, dat het bezit van het Y-chromo
soom het dier tot een mannetje maakt. Een analoog geval bij een vlinder gaf 
nog meer steun aan die opvatting (Talaeparia tubulosa). Men kon hier het ge
slacht willekeurig beïnvloeden, want in de warmte bleef het geslachtschromo
soom in de eikern, en in de koude verhuisde het in de poolhchaampjes. 

Ahes was dus prachtig in orde; 

1. één-eiige tweelingen (met hetzelfde genoom) zijn van hetzelfde geslacht, 

2. in het algemeen worden evenveel mannetjes als wijfjes geboren, 

3. in het éne of het andere geslacht vindt men dikwijls een geslachtschromo
soom, 

4. ' men vond eigenschappen, die gekoppeld waren aan het geslacht (sex-hnked). 
Men gevoelde dus algemeen voor de theorie van de genotypische geslachts

bepaling, door de in de chromosomen aanwezige factoren en wel in het diploide 
stadium. 

Maar het is zeker, dat hiernaast ook een p h a e n o t y p i s c h e bestaat. 
Deze is algemeen verbreid bij planten met meeldraden en stampers (dus met 
tweeslachtige bloemen) en bij herm-aphrodiete dieren. Hier treedt geen ver
andering op in het genoom, maar door uitwendige of inwendige factoren wordt 
één aanleg op een gegeven ogenblik of op één plaats bevorderd en de andere 
geremd. 

In navolging van HARTMANN stellen wij die tendenties voor met A (anèr = man 
en G (gunè = vrouw). 

Een prachtig voorbeeld vinden wij bij de borstelworm Ophyotrocha puerilis. 
Alle jonge dieren (tot en met het stadium waarop zij 15—20 leden met stomp-
voetjes hebben) zijn manlijk, krijgen ze meer segmenten dan worden ze vrouw-
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l i jk. Snijdt men een groter dier terug op weinig segmenten, dan worden ze 
weer manlijk! 

Een ander zeer merkwaardig geval vindt men bij de worm Bonellio. Er zijn 
Zeer grote wijfjes (enkele decimeters) en zeer kleine mannetjes. De larven zijn 
indifferent. Zij zwemmen vrij rond en als zij zich vast kunnen hechten aan de 
slurf van een wijf je worden het mannetjes, vinden zij geen wijf je , dan groeien 
zij uit tot wijfjes. Behandelt men vrijzwemmende larven met slurfextract, dan 
worden het mannetjes en dit geschiedt ook als men het kahumgehalte van het 
zeewater verhoogt of het magnesiumgehalte verlaagt. Hier is dus de realisator 
gelegen in de uitwendige omstandigheden. Bij Bonellia is de geslachtsbepahng 
dus zeker epigaam (na de bevruchting) en phaenotypisch. Het genoom heeft 
geen invloed. 

Vroeger streed men veel erover of de geslachtsbepaling pro-, syn- of epigaam 
zou zijn, het is daarom wel interessant dat er ook progame gevallen bekend zijn, 
(dus vóór de bevruchting). Dit is b.v. het geval bij de Borstelworm Dinophilus 
apatris, waar men uit geïsoleerde parthenogenetische wijfjes, twee soorten 
eieren kan krijgen, voor mannetjes, die erg klein zijn en grotere voor de wijfjes. 
Ook hier doet men dus het best een A—G aanleg aan te nemen. 

Alleen als de geslachtsbepaling phaenotypisch is bestaat er kans op een 
willekeurig ingrijpen, met een praktisch succes. In 1887 meende JANKE dit 
gevonden te hebben. Hij ging af op verhalen van herders etc. en beweerde toen: 
het vrouwlijke dier zal uit zich zelf steeds manlijke dieren willen voortbrengen, 
het sterkere manlijke wil ook steeds het tegenovergestelde geslacht leveren. 
Een sterke hengst bij een zwakke (verzwakte) merrie en er zullen vrouwlijke 
nakomelingen ontstaan, en als men de hengst verzwakt voor de copulatie en de 
merrie versterkt dan is men vrij zeker van een manlijke nakomelingschap. 
Door bepaalde spijzen zou zulk een versterking of verslapping in kunnen treden. 
Deze theorie zou voor alle zoogdieren (de mens incluis) gelden. Helaas is zij 
niet bevestigd. 

Wel kan men een bepaald individu masculiseren of feminiseren (hierover 
sprak B O L K in 1911 en VAN OORDT in 1938). 

CREW vond in 1922 dat bij een kip, die een tumor had in het linkerovarium, 
het rechter tot ontwikkeling was gekomen. Di t was echter een testis. Bij de 
padden ligt voor de gonaden, bij mannetjes en wijfjes het zgn. orgaan van 
BIDDER . Di t bleken te zijn rudimentaire eierstokken. De wijfjes hebben dus 
2 stel overia, de mannetjes hebben naast de testes 1 (rudimentair) stel ovaria. 
Deze groeien uit, als men de testes wegneemt. 

Het genotypische manlijke dier, wordt dan phaenotypisch een wijf je. 
Het vrouwtje heeft 2 n -\- 2 x chromosomen, alle eieren dus n -\- x. 
Het mannetje heeft 2n + x, dus sommige spermatozoïden n + x, andere n. 
Bij paring van een normaal wijf je met een normaal mannetje krijgt men dus 

50% 2 n + 2 X, maar bij een gefeminiseerd wijf je met een normaal mannetje 
ontstaan 25% 2 n + 2 x, 50% 2 n + x en 25% 2 n dieren. De laatste zijn niet 
levensvatbaar, dus er ontstaan 2 X meer mannetjes dan wijfjes. 

Zoals VAN OORDT opmerkt is hun moeder eigenlijk hun vader! 
Over de kween (free-martin, Zwicke) spraken VAN OORDT en KREDIET hier 

reeds. 
De meeste aandacht verdienen misschien de proeven van BURNS, die dieren 

experimenteel aan elkaar verbond (parabiotisch). Hier dreef het ene dier het 
andere in de richting welke het verst ontwikkelde dier had. Zo komt men ook 
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hier tot een herm-aphrodiete aanleg, waarbij men kan aannemen, dat de reali
sator gewoonlijk in het geslachtschromosoom ligt. 

Het genotype ligt vast, maar phaenotypisch bestaat er mogelijkheid tot ver
schh. De realisator ligt vaak in uitwendige omstandigheden, zo b.v. is volgens 
CORRENS bij het Bonenkruid (Satureia) in de voorzomer 78% der bloemen 
hermaphrodiet, 21% met ten dele verschrompelde meeldraden en enkele zuiver 
vrouwelijke bloemen. In de nazomer echter is 8 5 % der bloemen zuiver vrouwlijk, 
15% heeftverschrompelderheeldradenenerzijn bijna geenhermaphrodieten meer. 

Wij moeten dus onderschelden; phaenotypische en genotypische geslachts
bepahng en wel beide in het haploide en diploide stadium, dus 4 gevallen. 

Deze zullen wij achtereenvolgens nagaan. 
1. P h a e n o t y p i s c h i n de h a p l o p h a s e . Zeer typerend is een 

kleine schimmel (Achlya americana) waarbij antheridiën gevormd kunnen 
worden aan de einden van de oogonia. Ook verdient het de aandacht dat STOW 
uit een stuifmeelkorrel bij hogere temperatuur een embryozak kon kweken, dus 
een microspore kon veranderen in een megaspore. 

2. Maar veel belangwekkender is de g e n o t y p i s c h e i n de h a p l o 
p h a s e . Bij verschihende schimmels en wieren is er geen uitwendig verschil 
te zien in de haplo- en de diplophase en evenmin tussen de manlijke en vrouw
lijke individuen. Toch moet er verschil zijn, want een —vorm wh alleen maar 
copuleren met een +vorm en niet met een tweede —vorm. Men slaagde er nu 
in, om een Mucor te kruisen met een Absidia spinosa, die duidelijke geslachts
organen bezit. Hierbij bleek de +vorm manlijk te zijn. 

Het bleek ook, dat het geslacht bij zulke organismen niet verandert, want 
bij een Eudorina elegans was na 23 jaar (circa 9000 generaties) het geslacht nog 
steeds hetzelfde. Het wordt genotypisch bepaald. 

Het best onderzocht is een wiertje; Chlamydomonas eugametos (en Chlamy
domonas paupera) door MoEwus. 

In de zygoot ontstaan door reductiedeling 4 haploide gameten, die gecombi
neerd konden worden in twee groepen, die met elkaar copuleren. Het eenvou
digst is aan te nemen, dat in de d i p l o i d e c e l l e n een AG a a n l e g 
aanwezig is en hiernaast een M (m a s = man )en F (f e m i n a = vrouw) 
- r e a l i s a t o r . Bij de reductiedehng krijgt iedere haploide cel de AG aanleg 
en tevens hetzij M of F mee. Er zijn aanwijzingen (door crossing-over), dat deze 
M en F niet op de overeenkomstige plekken in de chromosomen liggen. 

Bij Chlamydomonas paupera konden verschillende sterke stammen (klonen) 
gekweekt worden, nl. zowel van de — als van de +vorm 3 stuks. Nu bleek, dat 
hier sprake is van een r e l a t i e v e s e x u a l i t e i t , want b.v. M, is manlijk 
tegenover Fg maar vrouwelijk tegenover Mg. Men kan de sterkte uitdrukken 
in cijfers en dan is er een afstand van omstreeks 40 nodig voor een goede copu
latie. Bij Zygnema Chalybeosperinum is er, ook in de natuur, een relatieve sexua
liteit. Er is hier ook een verband gebleken tussen de geslachts-sterkte en be
paalde chemische stoffen. Iedere vorm scheidt een bepaalde verhouding cis/ 
trans vorm af van een bepaald caratinoid; crocetin-dimethylester. Er is een 
onwerkzame beginstof, waaruit in blauw en violet licht de cis-vorm wordt ge
vormd, terwijl deze langzamerhand overgaat in de eveneens onwerkzame trans-
vorm. Deze stoffen werken nog in een verdunning van 1 ; 33.000.000,000. Bij 
de forma simplex geeft een verhouding van 3 cis tegen 1 trans een manlijke 
vorm, terwijl 3 trans tegen 1 cis een vrouwlijke vorm geeft. Deze bevruchtings-
stof hangt samen met de „bewegelijke stof" crocine. 
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Alles berust dus op een quantitatief verschil in de cis/trans verhouding van dit 
caratinoid en men denkt, dat deze geregeld wordt door het geslachtschromosoom. 
Ook treft men weer aan een relatieve sexualiteit en deze bewijst wel duidelijk 
de bisexuele natuur. 

Aansluitend bij deze chemische onderzoekingen kan even de aandacht worden 
gevestigd op de onderzoekingen van HARTMANN bij de zeeëgels. Reeds veel vroe
ger waren door PFEFFER chemische stoffen aangetoond, die de spermatozoïden 
aantrekken en afgescheiden worden door de eicellen (bij de bladmossen riet
suiker, bij de levermossen een eiwit, bij de varens appelzuur, bij de wolfs
klauwen citroenzuur). HARTMANN vond nu bij de spermatozoïden twee stoffen: 
androgamon I , dat de agglutinatie tegengaat, en androgamon I I , dat de gelati-
neuze laag om de eicel oplost. Ook de eicel scheidt twee stoffen af: gynogamon I , 
dat de spermatozoïden activeert en hen aanlokt en gynogamon I I , dat een 
agglutinatie der spermatozoïden veroorzaakt. Door het samenspel dezer stoffen 
vinden de spermatozoïden de eicel, terwijl aheen de krachtigste de eicel binnen
dringen kan. 

Het gynogamon I I (echinochroom A) is een naphthachinon kleurstof. Wij 
kennen nu dus bewegelijksheidsstoffen, bevruchtingsstoffen en geslachts-
bepalende stoffen en men mag verwachten, dat hier op de duur zeker opzien
barende resultaten gevonden zullen vvorden, die ook in verband staan met het 
probleem der (willekeurige) geslachtsbepaling! 

3. P h a e n o t y p i s c h e i n de d i p l o p h a s e zijn reeds besproken 
(Bonelha, enz. blz. 122). 

Zo komen wij thans tot de: 
4. G e n o t y p i s c h e g e s l a c h t s b e p a l i n g i n de d i p l o 

p h a s e . 
Een zeer nauwkeurig onderzocht geval is dat van de Heggerank (Bryonia). 

Bryoania dioica is tweehuizig, de verwante Bryonia alba is tweeslachtig (COR
RENS), Brengt men stuifmeel van Bryonia alba op de stampers van Bryonia 
dioica, dan zijn alle nakomelingen vrouwlijk. Dus moet de vrouwlijke plant van 
dioica slechts één soort kiemcellen voortbrengen, met vrouwlijke aanleg. Brengt 
men echter stuifmeel van Bryonia dioica op de stampers van alba, dan ver
krijgt men evenveel manlijke als vrouwlijke nakomelingen. Wij weten, dat twee
huizig dominerend is over tweeslachtig. De conclusie is, dat de manlijke kiem
cellen van dioica in twee soorten moeten voorkomen, met een manlijke en andere 
met een vrouwlijke aanleg. Daar de plant zelf manlijk is, moet M sterker zijn 
dan F (M > F), Bij de versmelting van een vrouwlijk gestemde stuifmeelkorrel 
met een eicel van alba ontstaat een vrouwlijke plant, maar als een manlijk ge
stemde stuifmeelkorrel van dioica samensmelt met een eicel van alba ontstaat 
een manlijke plant. Bij de reductiedeling worden deze vormen gescheiden. De 
erffactoren, die hier in de diploide phase het geslacht bewerken, zijn dus slechts 
realisatoren, die naast een AG aanleg werkzaam zijn. De vrouwlijke bastaarden 
kregen F en F van vader en moeder, zij zijn homozygoot, de manlijke kregen 
de F van hun moeder, maar de M van den vader en daar M > F worden zij 
(heterozygoot) manlijk. 

Het is wel merkwaardig, dat in één plantengeslacht twee voor ons gevoel zo 
verschillende voortplantingswijzen voorkomen, zij zijn dus blijkbaar niet zo 
verschillend! 

Wij moeten nu nog eens terug komen op de Bananenvlieg (zie blz, 121), 
Wij kwamen tot de conclusie, dat het Y-chromosoom het dier tot een mannetje 
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maakte. Zoals het meer gaat in de wetenschap is de wijsheid van gister de dwa
ling van heden. 

Het gelukte om individuen te kweken met meer dan het normale aantal 
chromosomen (triploide en zelfs tetra-ploide). Nu kon het gebeuren, dat een 
dier één Y en zelfs wel twee Y-chromosomen kon hebben en toch een wijfje 
zijn, terwijl er mannetjes waren zonder Y.M.a.w. het 7-chromosoom is hier 
volkomen onbelangrijk in de geslachtsbepaling! 

Is tegenover één stel autosomen één X-chromosoom aanwezig, dan is het 
dier een wijfje (normaal dus: 2 A - | 2X). Men denkt nu, dat in de autosomen 
een M-factor schuilt en dat geldt MMFF = vrouwlijk en MMFf = manlijk. 
Dus FF > MM, maar Ff < MM. Drie stel autosomen zijn ongeveer even 
sterk als 2 heterosomen. Is de verhouding niet goed, dan ontstaan intersexen. 
(Niet altijd is het Y-chromosoom leeg, b.v. bij de kikvors niet. W I T C H I kon 
aantonen, dat hier in het Z-chromosoom een sterke F-factor aanwezig is en 
in Y een vrouwlijke factor ƒ, die minder sterk is. Terwijl hiernaast een M 
voorkomt, zowel in het vrouwlijk als manlijk geslacht). 

Men denkt zich nu bij Drosophha, dat de diploide phase heeft AG en daar
naast MMFF (vrouwlijk) of MMFf (manlijk) en de haploide eicellen dus alle 
AG met MF en de haploide spermatozoïden hetzij AG met MF, hetzij AG 
met M f , De man is dus weer heterozygoot en men neemt weer een algemene 
hermaphrodiete aanleg aan. 

In de laatste t i jd meent K U H N (1942) te kunnen aantonen, dat in Y toch een 
reahsator voor manlijk ligt bij Melandryum. 

Een prachtig voorbeeld is onderzocht door GOLDSCHMIDT , nl. de plakker 
(Lymantria dispar, een vlinder, dus de wijfjes zijn heterozygoot). Hi j kweekte 
sinds 1912 tot 1932 meer dan 200.000 individuen! 

De gevonden feiten zijn: 
1. Europese rassen, zowel als de Japanse geven, ieder op zichzelf gekweekt, 

een normale geslachtsverhouding. 
2. Japanse wijfjes X Europese mannetjes geven normale geslachtsverhouding. 
3. Europese wijfjes X Japanse mannetjes geven normale ,zonen, maar ahe 

dochters zijn intersexen. 
4. De tweede generatie uit no. 3 : alle zonen normaal, aan de dochters de helft 

normaal, de andere helft intersexen, even sterk als de moeder. 
5. De tweede generatie uit no. 2: alle dochters normaal, van de zonen de helft 

intersexen. 
Wij moeten eerst de terminologie vaststellen: h e r m a p h r o d i e t = in 

het dier zijn zowel manlijke als vrouwlijke geslachtscehen. I n t e r s e x : het 
dier begint de ontwikkeling in het éne geslacht (het genotypische) en gaat op 
oudere leeftijd tot het andere over. G y n a n d r o m o r p h = bepaalde ge
deelten van het dier zijn vrouwlijk, andere delen zijn manlijk, deze delen kun
nen mozaiekachtig door elkaar liggen. 

Hier interesseren ons aheen de intersexen. Sommige rassen gaven het aan
zijn aan zwakke intersexen, bij andere was de intersexualiteit zo sterk, dat zij 
in- en uitwendig geheel gelijk het andere geslacht waren geworden. Men noemt 
ze manlijke intersexen als het dier zijn leven als mannetje begint. 

De Europese rassen waren zwak, de bedoelde Japanse sterk (er zijn ook zeer 
zwakke Japanse rassen bekend), 

In principe is de verklaring gelijk aan die bij Drosophha, maar de wijfjes zijn 
hier heterozygoot. Wij noemen de vrouwlijke realisator F en veronderstellen. 



127 

dat deze alleen langs de vrouwlijke l i jn overerft. Verder weet men nu, dat M <F, 
maar MM > F. GOLDSCHMIDT zegt zelf, vrij willekeurig te hebben aangenomen, 
dat F = 80 is en M = 60. F heeft een overwicht, een e p i s t a s e en er is 
een epistatisch minimum (e = MM F) van 20 nodig opdat de éne aanleg 
het kan winnen van de andere, zodat er goede nakomehngen ontstaan (bij 
+ 2 0 manlijk, bij — 2 0 vrouwlijk, goed ontwikkeld). GOLDSCHMIDT kon nu een 
lijst geven van zijn rassen, waardoor hij de intersexen kon geven in een prach
tige opklimmende reeks. 

zwak Europees Sterk Japans 
vrouw F Mm vrouw Fa Mm 

80 60 100 80 

man F.MM man Fa MaMa 
80 60 . 60 100 . 86 . 80 

Hieruit volgt: Europese vrouw X Japanse man, geeft in de eerste bastaard
generatie voor een vrouw. Fa Mm en voor een man Fa.Ma M. 

100 . 60 100 , 80 . 60 

Dus beide geslachten zijn normaal e = 6 0 — 1 0 0 = — 40 en 140 — 100 = + 40. 
Maar bij kruising van een zwakke Europese man X sterke Japanse vrouw 

verkrijgt men: F.Ma m dus een vrouwlijk dier (80 — 80 = 0 ) , dat een intersex 
80 . 80 

is, en F.MMa, manlijke dieren, die gewoon zijn, want 140 — 80 = 60. 
80 60 . 80 

D h komt uh voor alle kruisingen, die later gemaakt zijn. 
GOLDSCHMIDT kon nu nog nagaan, dat bepaalde kenrherken pas later in de 

ontwikkelingsgeschiedenis openbaar worden en zo kwam hij tot het inzicht, 
dat er intersexen ontstaan, als bepaalde realisatoren zich later doen gevoelen. 
Begint de invloed zeer snel en is er weinig tegenwicht, dan kunnen genetische 
mannetjes ontstaan, die phaenotypisch volkomen als wijfjes eruit zien en zich 
ook zo gedragen en omgekeerd. Hi j zag zeer duidelijk de overgang van de pro
ductie eicellen in die van spermatozoïden in de gonaden. 

Hier is dus een hormonale invloed van het geslachtschromosoom aan te nemen. 
DARWIN nam (1868) een hermaphrodiete aanleg aan, maar KOHLBRUGGE (1917) 

vergeleek een bewering van GOETHE , n.l . dat een mens een tussenkaaksbeen 
heeft, (wat ook juist is) met de uhspraak, dat de mens een hermaphrodiet 
wezen is, beide waren even onzinnig! Thans neemt men algemeen zulk een 
hermaphrodiete aanleg aan, de factoren voor het vrouwlijk geslacht bevinden 
zich bij de zoogdieren in de J^-chromosomen, die voor het manlijk in de auto
somen. Bij alle zoogdieren zijn twee stel autosomen en de vrouwlijke bezitten 
2XenFF> MM, de manlijke hebben ook 2 stel autosomen en slechts éénX, ter
wi j l F < MM. Men kan het geslacht, althans het phaenotypische, beïnvloeden. 

Reeds BLUMENBACH kende in 1812 de „hahnenfedrige" hen. STEINACH heeft 
ons geleerd, dat het de hormonen zijn, die door het interstitiële weefsel in de 
gonaden worden afgescheiden, welke de secundaire geslachtskenmerken beïn
vloeden. VERA DANTSCHAKOFF heeft (1938) bij zeer jonge dieren en embryonen 
de hormonen van het tegengestelde geslacht ingespoten en de genetische man
netjes ontwikkelden zich dan in de vrouwlijke richting, om later, als de testes 
begonnen te werken, in het genetische geslacht over te gaan, zij het dat er een 
grote eileider bleef. 

Ook bij Insecten zijn dergelijke hormonen aangetoond (Ephestia kuhnieha), 
maar er zijn nog geen onderzoekingen over de geslachtsbepahng bekend. 
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Overzien wij het gebied, dan moet men constateren, dat een algemene 
bisexuele aanleg (AG) wel steeds voorhanden is. Als realisatoren komen factoren 
uit de buitenwereld in aanmerking (phaenotypische bepahng) of factoren, die 
in de geslachtschromosomen meegegeven worden (genotypische bepaling). Dit 
kan ahebei m de haplo- en in de diplophase plaats vinden. 

Merkwaardig is, dat de natuur zoveel verschillende oplossingen heeft voor 
het probleem, dat ons zo ter harte gaat. Bij den mens is de bepaling diplo-
genotypisch en dus is er weinig uitzicht op een experimentele ingreep. Hopen 
op triploide individuen zal men wel niet doen, het gevaar op intersexen is dan 
zeer groot en van sterkere of zwakkere volkeren is op dit gebied tot heden 
mets gebleken. Zo bl i j f t er niets anders over, dan zich te buigen voor de door 
de natuur gegeven feiten. Bij veel kinderen zal theoretisch altijd de helft 
manlijk en de andere helft vrouwlijk zijn! Bovendien is een kindje toch bijkans 
ahijd welkom in een gezin, ook al had men liever één van een ander geslacht 
verwacht en het is gelukkig, dat dit zo is! 

In de natuur hebben de besproken oplossingen van het probleem blijkbaar 
uitstekend voldaan, laten wij deze met eerbied begroeten! 

Sinds 150 jaren hebben de leden van de Maatschappij Dihgentia (opgericht 
17 September 1793) de natuur met eerbied bestudeerd, zij zullen het ook in de 
komende eeuwen doen! 1). 

1) Voor hen, die zich verder in het onderwerp willen verdiepen zijn aan te raden de samei 
vattende overzichten: 

M . HARTMANN, Geschlecht und Geschlechtsbestimmung, 1939 . Samml. Göschen 1127 . 
G . KREDIET, Zoogdierintersexualiteit, 1942 . 
G . J . VAN OORDT, Geslachtsverandering bij gewervelde dieren, 1942. 

M . J . SIRKS, De beü-effende hoofdstukken uit: Het leven ontsluierd, z.j., 1942. 



W I S K U N D I G E P U Z Z L E S E N S P E L E N 

door 

Prof. Dr. FRED. SCHUH. 

Het wonderlijke probleem, de min of meer geheimzinnige opgave, die dik
wijls de vorm van een raadsel aannam, heeft de mensheid beziggehouden zo 
ver de geschiedenis rijkt. Men treft zulke wonderlijke opgaven aan bij de oude 
Chinezen, Egyptenaren en Grieken en in het oude testament. Daar vindt men 
in Richteren X I V het verhaal van Simson, die een leeuw verscheurt en na 
enige dagen in het aas van den leeuw een bijenzwerm vindt met honig. Op 
zijn bruiloft met een dochter der Fhistijnen gaf Simson aan hen het raadsel op: 
„Spijze ging uh van den eter en zoetigheid ging uh van den sterke", té raden 
gedurende de zeven dagen der bruiloft om dertig fijne lijnwaadsklederen en 
dertig wisselklederen. 

Het is merkwaardig welke belangrijke rol bij eeuwenoude puzzles het twee-
tall ige stelsel speelt, dat in de 29ste eeuw voor Christus in China moet hebben 
bestaan, het eenvoudigst denkbare talstelsel, waarin slechts de cijfers O en 1 
voorkomen en men aldus telt: 

1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 enz. 

Hierop berust het met stokjes (b.v, lucifers) gespeelde buitengewoon in
teressante nimspel, dat dan ook van oud-Chinese oorsprong is. 

Ook de volgende puzzle houdt met dit talstelsel verband. Lang geleden 
waren in een Oosterse tempel drie pilaren opgesteld, twee van zilver en een 
van goud. Om een van de zilveren pilaren waren 64 doorboorde albasten schij
ven geschoven, van onderen naar boven in grootte afnemend. Onderstaande 
figuur doet dit voor het geval van 8 schijven zien. 

Iedere gelovige, die de tempel betrad, mocht een schijf van de ene phaar op 
een andere schuiven; echter mocht nooit een grotere schijf op een kleinere 
worden geplaatst. Als het op deze wijze gelukt zou zijn, zo verklaarden de 
priesters, alle 64 schijven naar de gouden pilaar over te brengen, zou het einde 
der wereld nabij zijn. Dit was niet zonder reden. In het geval van 8 schijven 
gijn 2" — 1 = 255 verplaatsingen voldoende. Maar bij 64 schijven, ook al 
geschiedt het verplaatsen op de meest doelmatige wijze, moet hiertoe (2^*—1)-
maal een schijf van een phaar op een andere worden overgebracht, d,i, ruim 
18 trihioen maal; nu is 18 trhlioen meer dan het aantal seconden van 5000 mil 
lioen eeuwen. 
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De zm voor het wonderlijke, het geheimzinnige en raadselachtige zit van 
oudsher in den mens, gesteld als hij is tegenover het grote wereldraadsel, de 
zin vari al het gebeuren, het raadsel van het leven zelf. Het is daardoor be
grijpelijk, dat hij dit grote raadsel in zeer verkleinde vorm wil namaken en ook, 
dat hij dikwijls een raadsel of een wonder, of in elk geval iets verwonderlijks 
meent te zien daar waar het niet bestaat. D h gaf aanleiding tot onbewuste en 
dikwijls ook bewuste onjuistheden, tot bijgeloof en bewust bedrog, die dikwijls 
hand aan hand gaan. Ik behoef slechts te wijzen op het in de middeleeuwen 
wehg tierende geloof in tovenaars en heksen, getuige de vele heksenprocessen 
m de 15de eeuw, en op de alchemie, de kunst om uit andere stoffen goud te 
maken, waar wetenschappelijke drang en sluw bedrog afwisselden. 

Ik wil nu Uw aandacht vragen voor enkele bepaalde wonderlijke problemen 
in de vorm van p u z z l e s en vooral ook voor de vraag h o e m e n i n h e t 
a l g e m e e n p u z z l e s o p l o s t . 

Men kan in hoofdzaak twee soorten puzzles onderscheiden, die ik l e t t e r-
k u n d i g e en z u i v e r e p u z z l e s wh noemen. Tot de letterkundige 
puzzles behoren de bekende kruiswoordraadsels, lettergreepraadsels, het raden 
van spreekwoorden en dergelijke. Een voorname plaats nemen hierbij in de 
nog steeds in zwang zijnde kruiswoordraadsels, die in de vorige eeuw uit Amerika 
tot ons gekomen zijn en toen een geweldige opgang maakten, niet minder dan 
de jo-jo; op straat en in café's, overal zag men mensen bezig met het ontraadselen 
van kruiswoordpuzzles. 

Het kenmerkende van een letterkundige puzzle is, dat er geen vaste weg is 
om tot de oplossing te geraken en verder, dat zulk een puzzle aan een bepaalde 
taal -— soms ook aan enkele bepaalde talen — gebonden is. Bij een letterkundige 
puzzle moet men uit enkele letters of brokstukken een woord of een zin raden. 
Veel hangt hier af van iemands parate kennis, van zijn belezenheid en natuurlijk 
ook van zijn aangeboren vindingrijkheid; zijn verstand, in de zin van vermogen 
om logisch te redeneren, speelt daarbij geen grote rol. Als een kruiswoordraadsel 
enigszins moeilijk is, moet men steun 'zoeken in woordenboek of encyclopedie 
en dikwijls ook in een atlas. Het oplossen is voor velen een aangenaam tijdver
drijf, waardoor men tevens zijn woordenkennis verrijkt en ook wel zijn geschied
kundige of aardrijkskundige kennis, hoewel het opvalt, dat zeer dikwijls dezelfde 
woorden in kruiswoordraadsels van verschillende herkomst voorkomen. Dit 
komt dan doordat die woorden een gering aantal letters bevatten, waaronder 
een- of tweemaal de meest voorkomende letter e, waardoor ze bijzonder ge
schikt zijn om kleine openingen op te vullen. Zo is een plaats in Gelderland 
haast ahijd Ede of Epe. Meer aanwijzingen over letterkundige puzzles, die 
overigens mijn belangstelling niet hebben, weet ik U niet te geven, waarom ik 
daar maar van afstap. 

Tegenover de letterkundige puzzles staan de zuivere puzzles, men zou ook 
kunnen zeggen exacte puzzles. Zulk een puzzle kan door logisch redeneren, 
vaak met een min of meer wiskundige inslag, in korter of langer t i jd worden 
opgelost. Dikwijls doet de puzzle aan een wiskundig vraagstuk denken. Hoe 
natuurlijker en eenvoudiger de opgave is, dh laatste in vergelijking met de 
moeilijkheid van de oplossing, des te mooier indruk maakt de puzzle. Zulk 
een wiskundig vraagstuk heeft vaak iets raadselachtigs, waaraan de bekende 
tovervierkanten, ook magische kwadraten genoemd, hun naam te danken 
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hebben. Deze tovervierkanten hebben betrekking op een in kleinere vierkanten 
verdeeld vierkant op de wijze van de velden van een schaakbord. Waarschijnlijk 
zijn de tovervierkanten dan ook een vinding uit Voor-Indië, de bakermat van 
het schaakspel, en door bemiddeling van de Arabieren naar Europa gekomen. 
Voor een vierkant van 4 bij 4, dus met 16 velden, is de vraag: de getallen 1 tot 
en met 16 zodanig in de velden in te vuhen, dat men steeds d e z e l f d e s o m 
v a n 4 g e t a l l e n krijgt, onverschihig of 4 getahen in een zelfde v e r t i 
c a l e r i j , in een zelfde h o r i z o n t a l e r i j of in een d i a g o n a a l staan. 
Als voorbeeld diene onderstaande figuur, die op een kopergravure van ALBRECHT 
DÜRER voorkomt. 

1 14 15 4 

12 7 6 9 

8 11 10 5 

13 2 3 16 

Is dit nu een wiskundig vraagstuk of een puzzle ? Het eerste zou men zeggen. 
Gezien echter, dat de gewone wiskundige methoden hier niet zo veel vat heb
ben en dat het hier ook niet gaat om iets, dat in andere delen van de wiskunde 
ingrijpt, waardoor de opgave van zo goed als geen wiskundig belang is, kan men 
bij deze curieuse vraag met evenveel recht van een puzzle spreken. Een scherpe 
grens tussen een zuivere puzzle en een wiskundig vraagstuk is dan ook niet 
te trekken. 

Terwijl men bij een letterkundige puzzle dingen weten moet, die men niet 
uit zich zelf weten kan, is dit bij een zuivere puzzle niet het geval. Wel moet 
men ook daar vaak enkele dingen weten, maar deze zijn meestal van dien aard, 
dat men ze zelf kan uitvinden als men intelligent genoeg is. Maar ook als voor 
het oplossen van de puzzle een dieper gaande wiskundige kennis nodig is, be
staat de theoretische mogelijkheid zich die zonder hulp van anderen eigen te 
maken. Alleen zal het uiterst remmend werken, als men die kennis niet reeds 
bezit en men ze aan de hand van de puzzle uit zich zelf moet verkrijgen. 

Tussen de letterkundige en de zuivere puzzles in staan de raadsels. Met 
de letterkundige puzzles hebben ze gemeen, dat er geen zekere weg is om tot 
de oplossing te geraken, maar ieder geval op zich zelf beoordeeld moet worden. 
Met een zuivere puzzle stemt een raadsel daarin overeen, dat het al of niet 
vinden van de oplossing in hoofdzaak van iemands denkvermogen afhangt, 
tenminste als in het raadsel een logische gedachte zit en men niet te doen heeft 
met een woordspehng of met iets, dat, zoals bij het raadsel van Simson, in 
verband staat met een gebeurtenis, waarvan men geen kennis draagt. Bij menig 
logisch geconstrueerd raadsel bestaat de mogelijkheid door logisch redeneren 
tot de oplossing te geraken. Toch is er een dusdanig verschil tussen een logisch 
geconstrueerd raadsel en een zuivere puzzle, dat de algemene aanwijzingen, 
die voor het oplossen van een zuivere puzzle te geven zijn, op raadsels geen 
vat hebben. Daar ik omtrent het oplossen van raadsels ook weinig algemene 
aanwijzingen van andere aard weet te geven, stap ik van de raadsels af om mij 
verder alleen met zuivere puzzles bezig te houden. 
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Tot de zuivere puzzles behoren wat ik p u z Z 1 e-s p e 1 e n noemen wil . 
We stellen ons voor, dat Jan en Piet een spel spelen, waarbij toeval, dus kans
berekening, uitgesloten is, zoals schaken en dammen. Van een bepaalde begin-
stand uitgaande doen Jan en Piet om de beurt een zet, terwijl winnaar is degeen, 
die een bepaald eindresultaat weet te bereiken. Meestal is zulk een spel zo 
gecompliceerd, dat een volledig doorgronden daarvan menselijkerwijs ge
sproken tot de onmogelijkheden behoort.. Men kan gerust aannemen, dat men 
een spel als schaken nooit geheel zal leren doorzien en hetzelfde kan van vele 
andere spelen gezegd worden. Het spel is dan iets anders dan een puzzle. Het 
volledig doorgronden zou een puzzle zijn, maar daar deze puzzle onoplosbaar is, 
in de zin van veel en veel te moeilijk, bl i j f t ze uiteraard buiten beschouwing. 

Is het spel zo eenvoudig, dat het tot het eind toe onderzocht kan worden, 
dan spreek ik van een puzzle-spel. Het bekende kinderspel b o t e r , m e l k 
en k a a s — in Rotterdam t i k t a r t o r genoemd — levert daarvan een 
mooi voorbeeld. Het is verrassend hoeveel aardige combinaties in een zo bij¬
Zonder eenvoudig lijkend spel liggen opgesloten. Daardoor is de volledige 
analyse daarvan nog vrij bewerkelijk. Hieruit blijkt duidelijk de totale onmoge
lijkheid van het analyseren van een veel en veel ingewikkelder spel als schaken 
of dammen. 

Uiteraard heeft een puzzle-spel afgedaan, als beide spelers het spel geheel 
hebben doorzien en dus reeds bij voorbaat te zeggen is of het doen van de 1ste 
Zet tot winst dan wel tot verlies zal voeren. De spelers moeten dan naar andere 
slachtoffers omzien. Nooit afgedaan heeft echter een spel als schaken. Wel 
kan men daaraan verschihende puzzles en puzzle-spelen ontlenen. Een niet 
te gecomphceerd eindspel is als een puzzle-spel te beschouwen, Is het eindspel 
van zodanige bekendheid, dat aangenomen kan worden, dat beide spelers dit 
puzzle-spel verstaan, dan wordt de schaakpartij niet uitgespeeld, maar beslist 
overeenkomstig de bekende uitslag van het puzzle-spel, b.v, winst bij koning, 
paard en raadsheer tegen koning. 

In de opening en veelal ook in het middenspel is schaken niet met puzzelen 
te vergelijken. Bij schaken moet men kijk hebben op de stelling, zonder dat men 
nog weet aan te geven hoe een eventueel stellingsvoordeel in winst is om te 
zetten. Hierdoor is het van een openingszet, die als slecht bekend staat, niet 
altijd zeker of de zet toch niet sterk is, als men maar op andere wijze voortzet. 
Het is dan ook wel voorgekomen, dat een Zet, die als slecht van de baan gescho
ven was, later weer in ere hersteld is, 

In het volgende zal ik spelen, die niet voor een volledige analyse vatbaar zijn, 
buiten beschouwing laten. 

Een belangrijke werkzaamheid, die bij het oplossen van een zuivere puzzle te 
pas komt, is proberen. Dit kan de mening doen postvatten, dat het vinden 
der oplossing van een zuivere puzzle een kwestie van toeval, dus van geluk zou 
zijn. Het hangt er maar van af, zo denkt men dan, of men meer of minder 
spoedig het juiste probeert. Deze mening is veel verbreid, maar toch geheel 
onjuist, tenminste ten aanzien van goede puzzles. Hiermede bedoel ik puzzles, 
waarbij niet zoveel geprobeerd moet worden, dat het vinden van alle oplos
singen met de zekerheid, dat er geen andere zijn, practisch is uitgesloten, Bij 
een puzzle, waarbij het element proberen een te grote rol speelt, hoe vernuftig 
men ook te werk gaat, kan men geluk hebben, Heeft het geluk een oplossing 
doen vinden, dan weet men nog niet of die de enige is en nog veel minder 
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hoeveel oplossingen er zijn. Wordt daarnaar niet gevraagd, maar is de bedoeling 
slechts een of andere oplossing te vinden, dan kan dus inderdaad het geluk een 
rol spelen. Men heeft dan echter met een lelijke puzzle te doen, zo maar in het 
wilde weg opgegeven, een puzzle die samen te stellen is door iemand, die zelf 
geen begrip van puzzelen heeft. H i j heeft dan de puzzle gemaakt door van een 
bepaald iets, dat als oplossing moet dienen, uit te gaan en heeft daarop de vraag 
ingericht, zonder zelf alle oplossingen van de puzzle te kennen. 

De mening, dat het oplossen van een puzzle een kwestie van geluk is, treft 
men zelfs aan bij mensen, die aardigheid in het puzzelen hebben. Ze zijn dan 
niet intelligent genoeg om het proberen in den blinde, zo maar lukraak, door een 
redenering te vervangen of in elk geval te ondersteunen. Dikwijls weet de puzze
laar dan niet meer, wat hij reeds geprobeerd heeft en wat niet. Hi j doet daardoor 
meermalen hetzelfde werk, terwijl weer andere mogelijkheden in het geheel 
niet worden beschouwd. Zulk een puzzelen kan geen resultaat opleveren. 

Natuurlijk kan ook bij het met overleg oplossen van een zuivere puzzle het geluk 
dienen, doordat men een doelmatige oplossingsmethode gekozen heeft. Maar het
zelfde kan men bij zuiver wetenschappelijk werk ook hebben. Wat men voor 
geluk zou kunnen houden, kan dan ook beter betiteld worden als intuïtie om de 
juiste weg te vinden of als gevoel voor de juiste methode. 

Het oplossen van een zuivere puzzle door proberen moet met het nodige 
overleg geschieden. Men kan de bedoeling hiervan dunkt mij het best weer
geven door het stelselmatig proberen te noemen. Dit is zodanig proberen, 
dat men op ieder ogenblik precies weet welke gevallen geprobeerd zijn en welke 
niet, dus zo, dat men ten slotte kan Zeggen: „Nu heb ik alle mogelijkheden 
onderzocht; hier zijn de oplossingen en andere kunnen er niet z i jn" . Bij stelsel
matig proberen dient men nauwkeurig aan te tekenen, welke mogelijkheden 
onderzocht zijn en natuurlijk ook welke oplossingen uit de reeds onderzochte 
mogelijkheden zijn voortgekomen. Om niets over het hoofd te zien, moeten de 
verschillende mogelijkheden op een doelmatige manier worden g e r a n g 
s c h i k t , waardoor men ook steeds weet w e l k e m o g e l i j k h e i d a a n 
de b e u r t i s o m o n d e r z o c h t t e w o r d e n . 

Natuurlijk kan men, als de puzzle wat ingewikkeld is en men daardoor vele 
mogelijkheden moet nagaan, wel eens een fout maken, maar dan is de fout niet 
te wijten aan de methode. Zonder stelselmatig te proberen maakt men als het 
ware stelselmatig fouten en draait men vaak in een kringetje rond zonder het 
zelf te bemerken. 

Hoe moet men nu dit stelselmatige proberen inrichten ? Men begint met d e 
v e r s c h i l l e n d e m o g e l i j k h e d e n i n g r o e p e n t e v e r d e l e n . 
Men gaat dus achtereenvolgens verschillende onderstellingen maken, die ieder 
een g r o e p m o g e l ij k h e d e n vertegenwoordigen. Het is hierbij nodig 
die onderstellingen volgens een bepaald systeem te r a n g s c h i k k e n , ten 
einde geen onderstelling, dus geen groep van mogelijkheden, ononderzocht te 
laten. Als voorbeeld neem ik het t o v e r v i e r k a n t v a n 3 b i j 3. Ik 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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nummer de vierkanten en werk achtereenvolgens de 9 onderstehingen uit, die 
daarin bestaan, dat in vierkant n°. 1 een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, of 9 staat. Nu 
ga ik ondergevahen onderscheiden door op vierkant n°. 2 te letten. Di t vierkant 
voert bij ieder der 9 genoemde h o o f d g e v a l l e n tot 8 mogelijkheden, 
aan te duiden als o n d e r g e v a l l e n . Is b.v. in vierkant n°. 1 een 4 inge
vuld, dan kan men in vierkant n°. 2 een 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 of 9 invullen. 
Nu ga ik ieder der 9 X 8 = 72 ondergevahen weer verdelen naar het getal, 
dat in vierkant n°. 3 wordt ingevuld. Heb ik hieromtrent een keus gedaan, 
dan ligt de som, die 8-maal moet voorkomen, vast. Ga ik nu verder verdelen 
door in vierkant n°. 4 een getal in te vullen, dan weet ik tevens welk getal in 
vierkant n°. 7 moet worden ingevuld, zodat ik daaromtrent geen gevallen meer 
behoef te onderscheiden, dus geen onderstehing meer behoef te maken. Zo 
doorgaande vind ik een oplossing of loop dood, waarna ik tot andere gevallen 
overga. Op deze wijze vind ik met zekerheid a l l e o p l o s s i n g e n . 

De aangegeven handelwijze bestaat in het b i j h e r h a l i n g m a k e n v a n 
e e n a a n t a l o n d e r s t e l l i n g e n of g e v a l s o n d e r s c h e i d i n g e n 
en daarin hgt het wezenlijke van stelselmatig proberen. De handelswijze doet 
denken aan een boom, die zich vertakt. Het is dan ook dikwijls zeer voordehg 
het gevondene in de vorm van zulk een boom op te schrijven. Ik noem dit een 
puzzle-boom of kortweg een boom. Bij een boom kunnen sommige takken 
d o O d 1 O p e n, doordat het gevondene met de eisen, die in de puzzle gesteld 
zijn, in strijd komt. 

Als voorbeeld van een puzzleboom neem ik de volgende vraag; A l l e r e e k 
s e n v a n 10 v e r s c h i l l e n d e c i j f e r s t e v i n d e n , w a a r b i j 
i e d e r c i j f e r g e l i j k i s a a n h e t 2 - v o u d v a n h e t v o r i g e o f 
a a n h e t 2-v o u d 1; is dit 2-voud of 2-voud + 1 een getal van 2 cijfers, 
dan is het laatste cijfer daarvan bedoeld, zodat b.v. op een 2 een 4 of een 5 
kan volgen en op een 6 een 2 of een 3. Verder wordt het 1 s t e c ij f e r ge
a c h t o p h e t l a a t s t e t e v o l g e n , zodat de 10 cijfers in een k r i n g 
gerangschikt gedacht worden. Daardoor is het onverschillig met welk cijfer 
men begint, zodat ik met O kan beginnen. Ik krijg dan de volgende puzzleboom, 
waarbij een tak doodloopt, als ik op een 5 kom zonder nog alle cijfers gehad 
te hebben. 

^ 4 ^ 
- 8 - [ ! 

• 5 dood 
6 — 3 — 7 — 5 

L 5 dood 

r 6 — 2 -

. 3J 

4 _ r 8 —7 —5 dood 
T » 9 —8 —7 —5 

- 5 dood 

4 _ r 8 — 6 — 2 — 5 dood 
r ' * - X 9 _ 8 —6 — 2 —5 

"-5 dood 

0-1-2-4-9-8-6-3-7-5 

0-1-3-6-2-4-9-8-7-5 

0-1-3-7-4-9-8-6-2-5 

Zulke puzzlebomen zijn nodig bij het zoeken naar ahe g e t a l l e n , d i e 
m e t d e z e l f d e c i j f e r s g e s c h r e v e n w o r d e n a l s h u n 
2-v o u d . Met het zoeken naar deze getallen, waaronder er geen zijn van 5 of 
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minder cijfers, 12 van 6 cijfers en 288 van 7 cijfers, zal ik U niet vermoeien. 
Slechts wil ik meedelen welk het kleinste dier getallen is: 

125874 
2 

— X 
251748 

Zoekt men naar g e t a l l e n , d i e m e t d e z e l f d e c i j f e r s ge
s c h r e v e n w o r d e n a l s h u n 3-v o u d , dan krijgt men puzzle
bomen, waarbij ook vertakking in drieën voorkomt. Het kleinste dier getallen 
is 1035. 

Door de verschillende mogelijkheden in groepen te verdelen, die groepen 
onder te verdelen enz. en dan alle mogelijkheden, dus ahe hoofdgevallen, 
ondergevallen enz. af te zoeken, zal men tot de oplossing van de puzzle geraken, 
maar vaak niet eerder dan na maanden of jaren. Heeft men toch b.v. 4-maal 
achtereen 10 gevahen moeten onderscheiden, dan geeft dit reeds 
10 X 10 X 10 X 10 = 10000 mogelijkheden. Het is geen zeldzaamheid als 
men bij een puzzle nog veel meer (soms wel millioenen) gevallen te on
derzoeken zou krijgen, als men zonder het nodige overleg aan het indelen 
ging. 

We moeten dus bij het puzzelen niet het eerste het beste indehngssysteem 
volgen, dat zich aan ons voordoet. Men moet dus b.v. bij de vraag naar de 
g e t a l l e n v a n 7 c i j f e r s , d i e m e t d e z e l f d e c i j f e r s ge
s c h r e v e n w o r d e n a l s h u n 2 - v o u d , niet de 4 millioen getahen van 
7 cijfers beneden 5 millioen gaan neerschrijven en met 2 vermenigvuldigen 
om te zien of ze voldoen. Men dient eerst zorgvuldig te overwegen welk systeem 
het beste is. De t i jd , die men daaraan besteedt, vindt men meestal dubbel en 
dwars terug in een vluggere uitwerking. Het verschil in bruikbaarheid tussen 
het ene systeem en het andere kan zo groot zijn, dat een beter systeem de voor 
het uitwerken benodigde t i jd duizend- of meermaal verkleint. Het betere van 
het systeem bestaat dan daarin, dat naar a n d e r e k e n m e r k e n in groe
pen wordt verdeeld, 

Dikwijls gelukt het ook het indelen door een r e d e n e r i n g te onder
steunen en soms wel daardoor geheel te vervangen. Zo heb ik bij het t o v e r 
v i e r k a n t m e t 9 v a k k e n een zeer langdradige methode aangegeven 
om alle oplossingen te vinden. In de plaats daarvan kan echter de volgende rede
nering treden. De som der 9 getahen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is 45. De 3 
horizontale sommen zijn gelijk en te zamen 45, daar in die 3 sommen in totaal 
ieder der 9 getallen éénmaal als term voorkomt. De 8 gelijke sommen zijn dus 

^ = 15. Het getal 1 kan dus slechts met 9 en 5 en met 8 en 6 in een zelfde 

r i j staan en kan dus slechts in 2 rijen voorkomen; 1 moet dus staan in het mid
den van een r i j aan de rand. Hetzelfde geldt voor het getal 9, dat blijkens de 
som 15 slechts met 1 en 5 en met 2 en 4 in een zelfde ri j mag komen. De ge
tallen 1 en 9 moeten dus in een zelfde ri j staan, die niet aan de rand ligt, met 5 
in het middenveld. Op welke randrij men 1, geflankeerd door 8 en 6, plaatst 
is onverschihig, daar men het tovervierkant kan draaien; ik neem daarvoor de 
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bovenste r i j . Het is dan weer onverschillig of ik 8 links dan wel rechts van 1 
plaats. Ik krijg zo: 

8 1. 6 

5 

9 

waarna het verder invullen wegens de som 15 geen moeite geeft. Di t voert tot: 

8 1 6 

3 5 7 

4 9 2 

Het vervangen van een puzzleboom door een redenering gaat echter niet 
altijd zo gemakkelijk en is ook niet altijd mogelijk. Men moet dan zijn indelings
systeem zo goed mogelijk kiezen en ik wil trachten uiteen te zetten waarop men 
heeft te letten bij het beoordelen van dit systeem op zijn practische bruikbaar
heid, dus hoe men te werk moet gaan om niet door de veelheid der verschillende 
mogelijkheden te worden overstelpt en daardoor tot het opgeven van de puzzle 
te worden gedwongen. 

Heeft men een verdeling in b.v. 5 gevallen gemaakt, dan kan het gebeuren, 
dat van een dier gevallen, dus van een der onderstellingen, die men al zo kan 
maken, op eenvoudige wijze is in te zien, dat daarbij een ongerijmdheid ont
staat, d.w.Z. strijd met de gestelde eisen. De onderstelling of het geval is dan 
doodgelopen. Zeer voordelig is het, als alle gevahen op één na snel doodlopen, 
daar men dan aheen nog met dit ene overblijvende geval heeft door te gaan. 
Men heeft dan om zo te zeggen reeds een deel van de puzzle opgelost. Doet 
zich deze gunstige omstandigheid ook bij de ondergevallen voor en bl i j f t dit 
zo doorgaan, dan stevent men regelrecht op het doel af en krijgt de puzzle het 
karakter van een wiskundig vraagstuk. 

Het kan ook gebeuren, dat geen der gevallen, waarin men het geheel van alle 
mogelijkheden verdeeld heeft, onmiddellijk doodloopt en dat men gedwongen 
is ieder dier gevallen opnieuw door het maken van onderstellingen in groepen 
te verdelen. Di t kan zich natuurlijk nog één- of meermalen herhalen. Het komt 
dan wel voor, dat een der hoofdgevallen in al zijn vertakkingen doodloopt. 
Zulk een hoofdgeval is dan eerst na veel gepuzzel van de baan geschoven. 

Doet zich zo iets voor, dan krijgt men, vooral als zich dit bij andere hoofd
gevallen herhaalt, onwillekeurig het gevoel niet doelmatig te hebben ingedeeld 
en veelal blijkt dit ook wel zo te zijn. Ziet men dus, dat de gevallen, waarin men 
verdeeld heeft, geen neiging tot spoedig doodlopen vertonen, dan doet men 
verstandig eens na te gaan of het niet beter is de k e n m e r k e n , n a a r 
w e l k e m e n i n d e e l t , a n d e r s t e k i e z e n , liefst zo, dat een — of 
nog beter meer — van de te onderscheiden gevahen spoedig en niet na veel 
vertakkingen doodlopen. 

Er zijn nog wel andere aanwijzingen voor het doelmatig kiezen van een 
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indelingsbeginsel te geven. Ik wil hierop niet nader ingaan, maar volstaan met 
op te merken, dat het nadenken over een indelingsbeginsel meestal het best 
geschiedt z o n d e r g e b r u i k t e m a k e n v a n de s t o f f e l i j k e 
h u l p m i d d e l e n , d i e i n de p u z z l e w o r d e n g e n o e m d , als 
dominostenen, uitgeknipte vierkanten, damschijven enz. Aan het proberen is 
men immers toch nog niet toe. Het is geen zeldzaamheid als het gekozen m-
delingssysteem dan ten slotte zodanig blijkt te zijn, dat men die hulpmiddelen 
in het geheel niet behoeft te gebruiken en alles met p a p i e r en p o t l o o d 
kan opknappen. . 

Er zijn echter wel puzzles, waarbij het nadenken over een indehngsbeglnsel 
niet zal baten en waarbij, op welke wijze ook aangevat, het aantal der te onder-
Zoeken mogelijkheden onrustbarend groot is. D h komt dan vaak daardoor, 
dat in de puzzle zelf zulke onregelmatigheden zitten, dat enig eenvoudig systeem 
ver te zoeken is. Men heeft dan een lelijke puzzle. 

Nog andere hulpmiddelen kunnen bij het puzzelen dienen. Vooreerst kan het 
voorkomen, dat men een puzzle, alvorens tot onderscheiding in verschillende 
gevallen over te gaan, door een redenering in een e e n v o u d i g e r v o r m 
kan brengen. De daarop volgende onderscheiding in gevahen kan dan eenvou
diger geworden zijn. Ieder dier gevallen is een puzzle op zich zelf en de moge
lijkheid bestaat, dat die puzzles weer door een redenering te vereenvoudigen 
zijn, waarop dan eventueel een verdere verdeling in gevallen volgt, enz. 

Ook is het denkbaar, dat men de puzzle dermate weet te vereenvoudigen, 
dat een indeling in gevallen in het geheel niet meer nodig blijkt. Men kan dan 
van een r e c h t s t r e e k s e o p l o s s i n g v a n de p u z z l e spreken. 
Als een voorbeeld van zulk vereenvoudigen noem ik de bekende puzzle met 
de 7 centen, waarbij men i n de h o e k p u n t e n v a n de s t e r 7 
c e n t e n m o e t p l a a t s e n d o o r t e l k e n s e e r s t m e t d i e c e n t 
l a n g s e e n v r i j e l i j n t e s t r i j k e n , d.w.z. langs een l i jn op de uit
einden waarvan zich nog geen cent bevindt. In de figuur is een der volgorden, 
waarin dh geschieden kan,' aangegeven, terwijl de pijlen aanwijzen langs welke 

lijnen bij het plaatsen gestreken is. Op 1024 manieren is het doel te bereiken. 
Heeft men de puzzle volledig door, wat gemakkelijk genoeg is, dan kan men 
het dus bij het voordoen telkens anders doen, waardoor de ander de volgorde 
niet kan onthouden en in de war gebracht wordt. Het gebeurt dan dikwijls, 
dat iemand het nog niet weet na te doen, nadat het 5- of 6-maal is voorgedaan. 
Zolang men het systeem niet ontdekt heeft, zal het slechts bij hoge uitzondering 
gelukken. Di t systeem bestaat daarin, dat men in de ster een g e c a m o u-
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f l e e r d e 8 -hoek ziet. Men kan de puzzle v e r e e n v o u d i g e n door 
op te merken, dat de puzzle niet wezenlijk anders wordt, als men de 8-hoek 
de volgende meer eenvoudige vorm geeft: 

Doet men het plaatsen van de 7 centen op deze 8-hoek voor, dan doet ieder
een het onmiddehijk na, wel niet precies zo, maar dat is de bedoehng ook niet. 
Dan IS direct te zien, dat de reeds geplaatste centen een a a n e e n g e s 1 o t e n 
r i j moeten vormen. -

Een ander hulpmiddel is, dat men de puzzle omkeert, d.w.z. v a n a c h-
t e r e n n a a r v o r e n o p l o s t . Hierop ga ik niet nader in . Belangrijker 
nog IS het verdelen v a n e e n p u z z l e i n kleinere puzzles, waarbij 
een s p l i t s i n g i n v o l k o m e n a a n e l k a a r g e l i j k e p u z z l e s 

e noem. 

0 • 
3 

8 
@ 

9 
0 

® ^ 
13 

@ © 

( 5 ) 7 1b 19 
& 

Op een bord van 20 v e l d e n staan 4 w i 11 e s c h i j v e n, aanvankelijk 
op de velden 1,6, 11 en 16, en 4 z w a r t e s c h i j v e n op de velden 5, 10 
15 en 20. Een zet bestaat in het v e r s c h u i v e n v a n é é n s c h i j f, wit 
of zwart IS onverschillig, l a n g s e e n s c h u i n e l i j n o v e r e e n w i l l e -
k e u r i g a a n t a 1 v e 1 d e n, dus als een raadsheer over het schaakbord. 
Wu moet de eindstand bereikt worden, waarbij d e w i t t e e n d e z w a r t e 
s c h i j v e n v a n p l a a t s v e r w i s s e l d z i j n , dus zijn overgestoken. 
De vraag is: dit m het k l e i n s t e a a n t a l z e t t e n te doen en aan te 
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geven o p h o e v e e l m a n i e r e n het oversteken in het kleinste aantal 
zetten mogelijk is. 

Het valt op, dat een schijf, die op een veld met een even rangnummer staat, 
op een veld met even rangnummer bl i j f t . Ik noem dit een e v e n s c h ij f. 
Een o n e v e n s c h ij f b l i j f t steeds op een veld met oneven rangnummer. 
Een even schijf loopt een oneven schijf niet in de weg. Wel kunnen de even 
schijven elkaar in de weg lopen en kunnen de oneven schijven elkaar de weg 
versperren. Men kan dus beginnen met alleen op de even velden en de even 
schijven te letten, waardoor de puzzle een veel eenvoudiger aanzien krijgt, n l . 
10 v e l d e n m e t 2 w i t t e e n 2 z w a r t e s c h i j v e n . 

© 

@ ® 
Een schijf kan niet in één zet oversteken, zodat voor het oversteken minstens 

8 zetten nodig zijn. I n 8 z e t t e n b l i j k t h e t t e k u n n e n . Over
steken in 8 zetten is niet op die wijze mogelijk, dat een witte en een zwarte 
schijf van plaats verwisselen, daar ze dan elkaar in de weg lopen. De witte 
schijven moeten dus r e c h t o v e r s t e k e n , d.w.Z. van 6 naar 10 en van 
16 naar 20, en de zwarte schijven s c h u i n o v e r s t e k e n , d.i. van 10 naar 
16 en van 20 naar 6. Natuurlijk kan het ook omgekeerd, dus zo, dat de witte 
schijven schuin en de zwarte recht oversteken. Dit geeft opnieuw een verdeling 
van de puzzle in 2 gelijke puzzles. Toch is het oplossen van de zo verkregen 
puzzle, wat de vraag naar het a a n t a l m a n i e r e n aangaat, nog met eens 
eenvoudig te noemen. Maar het is te doen. Er blijken bij recht oversteken van 
wit en schuin van zwart 297 m a n i e r e n v a n o v e r s t e k e n i n 8 
z e t t e n te zijn. Evenveel manieren zijn er bij schuin oversteken van wit en 
recht van zwart, zodat er bij de puzzle met de e v e n s c h ij v e n 2 X 297 = 
= 594 m a n i e r e n zijn. Evenveel oplossingen levert de geheel daaraan gelijke 
puzzle met de oneven schijven. 

Nu heeft men bij iedere zet de keus tussen het verschuiven van een even en 
het verschuiven van een oneven schijf. Het aantal mogelijke opvolgingen van 
even (8-maal) en oneven (ook 8-maal) blijkt 12870 te zijn. Bij ieder dier 12870 
opvolgingen kan men op 594 manieren met de even schijven schuiven en op 
594 manieren met de oneven schijven, dus op 594 X 594 manieren. In het 
geheel krijgt men dus het verassend grote aantal van; 

12870 X 594 X 594 = 4540999320, 

dus van ruim 4500 m i l l i o e n m a n i e r e n v a n o v e r s t e k e n i n 

16 z e t t e n . 

Bij de oversteekpuzzle is het, nadat ze in 4 gelijke puzzles verdeeld is, niet 
moeilijk het doel in 16 zetten te bereiken. De moeilijkheid zit uitsluitend in het 
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vmden van het aantal manieren. Een andere puzzle, waarbij er eveneens 
een verrassend groot aantal oplossingen is en waarbij de puzzle in nog sterker 
mate mtslmtend m het vinden van dit a a n t a 1 bestaat, is de volgende vvegen-

D e 8 c i r k e l s en de r e c h t e l i j n s t e l l e n w e g e n v o o r . 
E e n w a n d e l a a r m o e t v a n A n a a r B g a a n z o n d e r e e n 
z e l f d e s t u k w e g t w e e m a a l t e d o o r l o p e n ; wel mag hij twee
maal m hetzelfde punt komem H i j m o e t a l l e c i r k e l s en de r e c h t e 
l i j n geheel d o o r l o p e m Op h o e v e e l m a n i e r e n kan hij de tocht 
volbrengen? Hiervoor vindt men gemakkelijk 6» = 1679616 

Moehijker en aardiger wordt de vraag, als men deze wijziging aanbrengt, 
dat de wandelaar van A naar B moet gaan, maar d e g e t e k e n d e w e g e n 
m e t g e h e e l b e h o e f t t e d o o r l o p e n . Het a a n t a l m a n i e 
r e n wordt dan natuurlijk groter en wel: 

Vs (4 X 78— 1) = 7686401, 

dus ruim 7V2 mihioen. 

Een puzzle, waarbij zich juist het omgekeerde geval voordoet en waarbij er 
slechts e e n o p 1 O s s i n g is en deze moeilijk is te vinden, is de volgende 
vermemgvuldigsom m e t 20 s t i p p e m De stippen stellen cijfers voor. 

X 

I e d e r d e r 10 c i j f e r s m o e t j u i s t 2-m a a 1 v o o r k o m e m 
Gevraagd d e c ij f e r s i n t e v u 11 e n. Door de eenvoudigheid van opzet, 
de moeilijkheid van de oplossmg en de mogelijkheid het onderscheiden van ge
vallen door verschillende redeneringen sterk te bekorten reken ik deze puzzle 
onder de mooiste der vele puzzles, die ik heb samengesteld. 

Niets dan proberen is hier nagenoeg onbegonnen werk. Doordat de som van 
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alle in te vullen cijfers 90 is, dus een 9-voud, en een getal bij deling door 9 
dezelfde rest laat als de som zijner cijfers, blijkt, dat de s o m v a n v e r m e 
n i g v u l d i g t a l , v e r m e n i g v u l d i g e r e n h e t d u b b e l e v a n 
h e t p r o d u c t d o o r 9 d e e l b a a r m o e t z i j n . Daaruit is af te leiden, 
dat vermenigvuldigtal en vermenigvuldiger beide een 9-voud zijn, of beide een 
9-voud + 8, of het ene een 9-voud + 2 en het andere een 9-voud + 5 (of 
omgekeerd), of het ene een 9-voud - j - 3 en het andere een 9-voud + 6 (of 
omgekeerd). Dit geeft reeds een zeer aanzienlijke bekorting. Het verdere puzzelen 
kan echter nog door verschillende andere redeneringen worden ondersteund, 
waarna toch nog een volhardend gepuzzel nodig is om de oplossing te verkrijgen. 
Deze is; 

179 
224 

X 
716 

358 
358 

40096 

Ik wil nog enkele door mij ontworpen puzzle-spelen bespreken, waarmede 
U in een puzzlehevend gezelschap succes kunt hebben. Ter inleiding noem ik 
het volgende overbekende aftrekspel; J a n b e g i n t m e t e e n g e t a l 
t e n o e m e n . Daarop n o e m t P i e t e e n g e t a l , d a t 1, 2, 3, 4 o f 
5 k l e i n e r i s , waarna weer de beurt aan Jan is, die het getal van Piet weer met 
1, 2, 3, 4 of 5 verkleint, enz. D e g e e n , d i e h e t g e t a l O w e e t t e 
b e r e i k e n , w i n t . D h spel is zeer doorzichtig. Jan wint, als hij met een 
6-voud begint, b.v. met 36. Wat Piet ook antwoordt. Jan kan weer op een 6-voud 
komen en wel door 30 te laten volgen. Zo doorgaande bereikt Jan via de ge
tallen 24, 18, enz. ten slotte het getal 0. 

In dit kinderachtige spelletje breng ik een wijziging aan door te v e r b i e 
d e n , d a t 2-m a a 1 a c h t e r e e n d e z e l f d e a f t r e k k e r g e b r u i k t 
w o r d t . Om het opvolgen van deze regel te vergemakkelijken, moet de speler 
de uit 1, 2, 3, 4 of 5 gekozen aftrekker laten horen, doordat Piet op 36 van 
Jan b.v. antwoordt; „3 er af is 33". Daarop mag Jan niet antwoorden met 
„3 er af is 30". De aftrekker 3 is tijdelijk g e b l o k k e e r d . Zegt Jan „2 er 
af is 28", dan mag Piet daarop niet de aftrekker 2 gebruiken, maar de aftrekker 
3 is weer vr i j . Het is niet zo erg gemakkelijk de goede speelwijze uit te vinden 
en ook niet om deze uit de antwoorden van een tegenstander, die de kneep 
kent, op te maken. Er zijn bepaalde getallen, die men als antwoord moet trachten 
te geven. Deze winnende getallen, zoals ik ze noem, zijn de 13 vouden e n 
d e 13-vouden + 7, dus; 

7, 13, 20, 26, 33, 39, 46, 52, 59, 65, 72, 78, 85, 91, enz. 

Heeft Jan met zulk een winnend getal weten te antwoorden, dan is bij goed 
spel zijn winst verzekerd. Kan Jan bij zijn volgende beurt niet met een winnend 
getal antwoorden, dan h a l v e e r t h i j de a f s t a n d t o t e e n w i n 
n e n d g e t a l om Piet te beletten op een winnend getal te komen. Het vol-
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gende antwoord van Jan kan dan weer een winnend getal zijn, Begint Jan b,v. 
met 39, wat goed is, dan is het beste antwoord van Piet „3 er af is 36", waar
door hij Jan belet om op 33 te komen. Jan antwoordt nu met „5 er af is 31"; 
hij halveert dus de afstand tot 26, waardoor hij Piet belet om op 26 te komen; 
daar de aftrekker 5 tijdelijk geblokkeerd is. Op ieder antwoord van Piet kan 
Jan nu 26 laten volgen. Begint Jan met 33, dan heeft Piet niets beters dan „1 er 
af is 32". Jan kan nu nog niet op 26 komen, maar antwoordt „3 er af is 29", 
waardoor ook Piet niet op 26 kan komen. Op het antwoord van Piet volgt nu 
26 of 20 van Jan. Als U probeert de gegeven regel te volgen, zult U zien hoe 
gemakkelijk en zeker U wint. 

Hoe kan men nu de winnende getallen op het spoor komen ? Eenvoudig door 
m e t de k l e i n s t e g e t a l l e n t e b e g i n n e n en na te gaan welk 
antwoord daarop gegeven kan worden. Op 1, 2, 3, 4 of 5 volgt het antwoord 0. 
Op 6 kan nog het winnende antwoord „3 er af is 3" volgen. Tegen 7 van Jan 
is echter geen kruid meer gewassen; op „1 er af is 6" van Piet volgt „3 er af 
IS 3", terwijl Jan op ieder ander antwoord van Piet met O kan antwoorden. Op 
8, 9, 10, 11 of 12 kan het goede antwoord 7 volgen, maar op 13 is geen goed 
antwoord meer, enz. 

Een ander eenvoudig lijkend, maar toch moeilijk puzzle-spel, dat ik het 
dwergenspel genoemd heb, wordt op een bord met slechts 8 velden gespeeld. 

Het niet genummerde snijpunt van de lijnen 1 — 4 en 2 — 3 is geen veld. 
De 3 d w e r g e n , waarvoor men whte damschijven kan nemen, g a a n o p 
de v e l d e n 1, 2 en 3 staan. Nu neemt de r e u s (een zwarte damschijf) 
op e e n d e r v e l d e n 5, 6, 7, 8. plaats; 4 a l s b e g i n v e l d v a n 
d e n r e u s i s v e r b o d e n . Nu is de beurt aan wit. De zet van wit bestaat 
m h e t v e r z e t t e n v a n é é n d w e r g n a a r e e n v r i j v e l d , d a t 
d o o r e e n s t r e e p v e r b o n d e n i s m e t h e t v e l d , w a a r o p 
h l j s t o n d ; die zet kan dus b.v, zijn 1—4 of 2 — 4 of 2 — 5 (als de reus 
niet op 5 staat). Nu is de beurt weer aan den reus; zijn zet is eveneens een 
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v e r p l a a t s i n g n a a r e e n v r i j v e l d , d a t d o o r e e n s t r e e p 
m e t z i j n v e l d v e r b o n d e n i s . Daarop zijn de dwergen weer aan zet 
enz. Een d w e r g m a g n i e t a c h t e r u i t en n i e t s c h u i n-a c h t e r¬
u i t, wel overdwars, b.v. van 2 naar 3 of terug; achteruit wi l in de tekening 
zeggen naar beneden. De reus mag wel achteruit (in de tekening naar boven) 
of schuin-achteruit. D e d w e r g e n w i n n e n , als het hun gelukt d e n 
r e u s o p v e l d 8 i n t e s l u i t e n . Gelukt dit niet, doordat beide par
tijen heen en weer blijven schuiven, dan heeft de reus gewonnen. Alleen bij 
zeer slecht spel van de dwergen kan de reus doorbreken, o.a. als de reus op het 
centrale veld 4 weet te komen. Daarom mag de reus niet op veld 4 beginnen. 

Een herhaaldelijk voorkomende situatie is, dat de dwergen op de velden 
3, 4 en 5 staan en de reus op 7. I s d a n de r e u s a a n z e t , d a n i s h i j 
v e r l o r e n , daar op 6 of 8 van den reus de zet 3 — 7 resp. 4 — 7 volgt. 
Z i j n e c h t e r i n g e n o e m d e s i t u a t i e de d w e r g e n a a n Ze t , 
dan kunnen deze niet anders doen dan 5 — 6, daar ze de velden 3 en 4 niet 
mogen prijsgeven. Daarop heeft de reus niets anders dan 8, waarop wit met 
6 — 7 voortzet in de hoop, dat de reus naar 5 gaat; doet hij dat, dan winnen de 
dwergen nog met 3 — 2, waardoor dezelfde situatie ontstaat als die, welke ik 
boven noemde, maar gespiegeld en — wat een groot verschil maakt — m e t 
d é n r e u s a a n z e t . Op 6 — 7 van de dwergen moet de reus zich dus niet 
laten verleiden naar het open gat 5 te hollen, dat toch met 3 — 2 tijdig gedicht 
wordt. De reus moet op 6 — 7 met 6 voortzetten, waarop de dwergen geen 
beter antwoord hebben dan 3 — 2, waarna de reus naar 5 gaat en de bekende 
situatie ontstaat, maar m e t de d w e r g e n a a n z e t . Zo bl i j f t het heen 
en weer schuiven en v e r l i e z e n de d w e r g e n . Ieder der beide spelers 
moet dus trachten in de vroeg of laat intredende situatie, waarbij de dwergen 
op 3, 4, 5 staan en de reus op 7 (of de dwergen op 2,4, 7 en de reus op 5) n i e t 
a a n z e t te zijn; hij moet dus die situatie zien te maken en trachten te ver
hinderen, dat de tegenpartij dit doet. Dit is een kwestie van tempo. 

De moeilijkheid voor de dwergen bestaat niet in het beletten van doorbreken, 
maar in het v e r m i j d e n v a n h e r h a l i n g v a n z e t t e n , iets dat 
b i j i e d e r e b e g i n z e t v a n d e n r e u s m o g e l i j k i s . Daartoe 
moeten de dwergen het g o e d e t e m p o zien te behouden; dit is echter 
lang niet gemakkelijk, vooral niet als de reus zich op het geschikte ogenblik 
op veld 8 terugtrekt. Begint de reus b,v, op 8, dan zijn de dwergen geneigd in 
gesloten gelid op te rukken door met 1 — 4 of 2 — 4 te antwoorden. Bij goed 
spel van den reus verliezen Ze dan echter door herhaling van zetten. De reus 
antwoordt op 1 — 4 met 6, waarop de dwergen 2 — 5 (of 3 — 7, wat op het
zelfde neerkomt) moeten spelen en de reus met 7 antwoordt en wint. Op 2 — 4 
antwoordt de reus met 7, waarop de dwergen slechts 1 — 2 kunnen spelen 
(willen ze den reus niet laten doorbreken); hierop zet de reus voort met 6, 
waarop 2 — 5 volgt en de reus naar 7 gaat en wint. Het goede antwoord van 
de dwergen op de beginzet 8 van de reus is 2 — 5, waardoor ze op 7 van den 
reus gemakkelijk winnen door met 1 — 4 te antwoorden. Op 2 — 5 is 6 het 
beste antwoord van den reus, waardoor hij wel niet wint, maar het de dwergen 
moeilijk maakt. Nu zijn de dwergen geneigd 1 — 4 te spelen, waardoor zij 
verliezen; met 3 — 4 echter behouden de dwergen het goede tempo en winnen. 

Ik kan hier niet de vele andere aardige finesses bespreken, die in het dwer
genspel hggen opgesloten. Het is zeer de moeite waard die zelf op te zoeken, 
hetzij door het spel tegen een ander enige keren te spelen, hetzij door het spel 
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te analyseren. Dit laatste dient men te doen door m e t de v e r s t v o o r 
u i t g e s c h o v e n s t e l l i n g e n v a n de d w e r g e n t e b e g i n 
n e n . 

Een eenvoudig en aardig spel met lucifers is het volgende. Men legt 4 
l i e f s t n i e t t e g r o t e h o o p j e s l u c i f e r s neer. Jan en Piet nemen 
om de beurt 1 o f 2 l u c i f e r s weg naar keuze, maar n i e t 2 l u c i f e r s 
v a n h e t z e l f d e h o o p j e , D e g e e n , d i e de l a a t s t e l u c i f e r 
w e g n e e m t , w i n t , Hoe is de juiste speelwijze? 

Een speler, b,v. Jan, wint als hij de volgende situatie weet te maken: h e t 
k l e i n s t e h o o p j e (of een der kleinste hoopjes) i s e v e n , t e r w i j l 
de 3 a n d e r e h o o p j e s a l l e e v e n o f a l l e o n e v e n z i j n , We 
spreken nu van een winnende situatie. Moet Piet daarop antwoorden, dan 
kan hij niet een winnende situatie maken, Hoe Piet ook zet, Jan kan de situatie 
weer winnend maken. Heeft Piet de laatste lucifer van een hoopje weggenomen, 
dan bevat het kleinste hoopje O lucifers en is dus even; Jan moet dan de 3 nog 
over zijnde hoopjes ahe even of alle oneven maken. Zi jn er nog slechts 2 hoopjes 
over, dan moet Jan die beide even maken. Men vindt de winnende situaties 
weer door met kleine hoopjes te beginnen. 

Ik wi l besluiten met op het spel boter, melk en kaas terug te komen. 

Jan begint met in een der 9 vakjes e e n k r u i s j e i n t e v u l l e n . Dan 
is de beurt aan Piet, die iri een der overige vakjes e e n n u l l e t j e i n v u l t , 
enz. W e e t J a n h e t e e r s t e e n r i j t e m a k e n (3 kruisjes op een r i j , 
horizontaal, verticaal of schuin), d a n w i n t h i j . Evenzo w i n t P i e t , 
a l s h i j h e t e e r s t e e n r i j v a n 3 n u l l e t j e s w e e t t e m a k e n . 
Neem aan, dat Jan begint met veld 5 en dat Piet daarop antwoordt met 2. 
Jan wint dan b.v. door zijn kruisje in veld 1 te plaatsen. H i j maakt daardoor 
een dreiging met de r i j 1 — 5 — 9. Piet antwoordt daarom met een nulletje in 
veld 9, waarna Jan b.v. met 7 een dubbele dreiging maakt en wel met de 
rijen 1 — 4 — 7 en 7 — 5 — 3. Piet kan de dreigingen niet beide afwenden en 
verliest. Speelt Piet 3, dan volgt 4 van Jan m e t e e n r i j , waarna Piet met 
6 kan antwoorden en e v e n e e n s e e n r i j m a a k t . Ik zeg nu, dat Jan 
enkel gewonnen heeft. Als Piet zijn 3de nulletje ergens anders plaatst, k a n 
J a n e e n r i j m a k e n , z o n d e r d a t P i e t d a a r o p e e n r i j k a n 
l a t e n v o l g e n . Ik zeg dan, dat Jan dubbel win t . Door deze onderschei
ding van e n k e l e en d u b b e l e w i n s t wordt het spel reeds iets 
aardiger. 

Jan, die begint, doet verstandig direct het m i d d e n v e l d 5 t e be
z e t t e n , daar dit tot 4 rijen behoort. Een h o e k v e l d behoort tot 3 rijen 
en ieder der r a n d v e l d e n 2, 4, 6, 8 tot slechts 2 rijen. Daaraan is direct 
te zien, dat het antwoord 2 van Piet op de sterke beginzet 5 van Jan zwak is. 
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Had Piet met een hoekveld, b.v. 1, geantwoord, dan had geen der spelers een 
ri j kunnen maken en was dus het spel remise geworden. Zien beide spelers in , 
d a t h e t m i d d e n v e l d h e t s t e r k s t i s en d a t d a a r o p de 
h o e k v e l d e n v o l g e n , dan wordt het spel steeds remise. Di t ontneemt 
aan het spel spoedig alle aardigheid. 

Daarom heb ik deze wijziging aangebracht, dat het bezetten van het m i d-
d e n v e l d v e r b o d e n is, t e n z i j m e n d a a r d o o r e e n r i j 
m a a k t o f d a a r d o o r de t e g e n p a r t i j b e l e t b i j z i j n e e r s t 
v o l g e n d e z e t e e n r i j t e m a k e n . Door deze bepahng, gecombineerd 
met het onderscheiden van enkele en dubbele winst, wordt het spel belangrijk 
moeilijker en dus aardiger. Bij goed spel w i n t n u de s p e l e r , d i e 
b e g i n t , e n k e l . 

Een zeer interessante situatie bij het aldus gewijzigde spel is de volgende: 

X O O 

X 

J a n m e t de k r u i s j e s i s a a n z e t . Hoe moet hij spelen om een 
z o g o e d m o g e l i j k r e s u l t a a t te bereiken? Jan is geneigd met 4 
een dubbele dreiging te maken; Piet antwoordt daarop met de dubbele dreiging 
5 en verliest slechts enkel. Maakt Jan echter de e n k e l e d r e i g i n g 7, dan 
wint hij dubbel; bp het voor de hand liggende antwoord 4 van Piet antwoordt 
Jan met de dubbele dreiging 9; op de betere zet 8 van Piet, die een 1 o k z e t 
is, maakt Jan nog geen r i j , maar antwoordt met de dubbele dreiging 5. Merk
waardig is, d a t J a n o o k m e t de z e t 8, die in het geheel geen dreiging 
maakt, d u b b e l w i n t ; wel dreigt Jan nu op 4 manieren met een dubbele 
dreiging; 

Hiermede besluit ik mijn voordracht, hoewel ik U nog menige puzzle en 
menig puzzle-spel zou kunnen voorleggen. 
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BODEMONDERZOEK I N N E D E R L A N D 

door 

Prof. Dr. O. DE VRIES. 

rvmi)i. aeavxov, ken Uzelve, de spreuk die de wijslieid en den critisclien 
geest der oude Grieken zoo goed typeert, zou men fieden ten dage meer dan 
ooit, in uitgebreider beteekenis, willen zien toegepast op de omstandigheden, 
waaronder wij leven. En daarbij neemt kennis van den bodem van Nederland, 
die ons voeden moet, een eerste plaats in. Het bodemonderzoek, dat in de laatste 
10 tot 15 jaren reeds een zoo groote vlucht genomen heeft, bl i j f t aan beteekenis 
nog steeds winnen en is zeker waard om op deze plaats onder Uw aandacht 
te worden gebracht. 

Dit bodemonderzoek loopt van de afzonderlijke monsters, die de landbouwer 
of de tuinder inzendt van een of meer akkers of stukjes grond, om er de vrucht
baarheid en den bemestingstoestand van te leeren kennen, tot de volledige 
opname en bemonstering van groote terreinen in verband met kaarteering naar 
verschillende eigenschappen, met plannen tot ontginning, herontginning of 
ruilverkaveling, met regeling van de waterhuishouding door peilverandering, 
egaliseeren, draineeren. Wij willen deze vormen van het bodemonderzoek de 
revue laten passeeren en vermelden in de eerste plaats dat dit voor een zeer 
groot deel gecentraliseerd is bij het Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig 
Instituut te Groningen, een rijksinstelling die het wetenschappelijk onderzoek 
en de meer algemeene problemen verzorgt, en het daarmede zeer eng samen
werkende Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek, dat het massa-werk op 
het gebied van laboratorium-onderzoek verricht en waar jaarlijks tienduizenden 
monsters van allerlei aard binnenkomen, v/aarin eenige honderdduizenden 
analyses worden gedaan. Daarnaast beschikken de Zuiderzeewerken over een 
eigen staf en laboratorium, thans te Kampen gevestigd, terwijl enkele tuin
bouwcentra, o.a. het Westland, een kleinere eigen inrichting hebben. 

Terwijl onderzoek naar de bodemgesteldheid, in verschillende vormen, de 
wetenschappelijke werkers reeds tientallen jaren bezig hield, begon de groote 
vlucht van het grondonderzoek nu omstreeks vijftien jaar geleden toen het 
mogelijk werd om op betrekkelijk eenvoudige en goedkoope wijze te bepalen 
hoe het met den bemestingstoestand van den grond gesteld is en welke be
mesting of behandehng men in verband daarmede moet toepassen. Eerst ge
schiedde dergelijk onderzoek min of meer proefsgewijze en op kleine schaal 
in het proefstation, naast het meer fundamenteele onderzoek; maar toen ge
bleken was dat zulk onderzoek voor de praktijk nuttige aanwijzingen gaf, en, 
mits op groote schaal eenvoudig opgezet, voldoende goedkoop kon geschieden, 
werd de opzet van een afzonderlijk bedrijfslaboratorium gekozen, dat nauw 
met het proefstation bleef samenwerken en waarvan de methoden, resultaten 
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en adviezen voortdurend door het proefstation getoetst, gecontroleerd en ver
beterd werden, zoodat gaandeweg de Itennis zich uitbreidde en verbeterde, 
het aantal eigenschappen, dat men bepalen kon, vergroot werd en de toepassing 
zich tot steeds meer grondsoorten kon uitbreiden. 

Aanvankelijk werd, naast de bepaling van het zoo belangrijke humusgehalte 
en van de zwaarte van den grond (gehalte aan zanddeeltjes van verschillende 
fijnheid, en aan slib), voornamelijk aandacht gewijd aan den zuurgraad en 
den kalktoestand. Daarmede wordt niet alleen bedoeld het gehalte aan koolzure 
kalk, dat een deel onzer gronden — b.v. het grootste deel der tuingronden, en 
de goede zeeklei — bevat, maar vooral ook aan den zuurgraad der ontkalkte 
gronden. Kalk wordt namelijk opgelost en meegevoerd door het regenwater, 
onder medewerking van het koolzuur dat de plantenwortels afscheiden en dat 
door het vergaan van organische resten in den grond ontstaat, zoodat de grond 
gaandeweg kalkarmer wordt; dit proces is bij een deel onzer kleigronden en bij 
het meerendeel der van nature reeds kalkarme zandgronden zoover voortge
schreden, dat de groei der gewassen daaronder l i jdt en geen maximale op
brengsten worden verkregen, tenzij men door bekalking een beteren toestand 
herstelt. En dit moet dan niet lukraak geschieden; voert men den kalktoestand 
op de zandgronden te hoog op, dan is dit ook schadelijk voor het gewas; er 
vinden chemische omzettingen plaats, waardoor b.v. het mangaan minder goed 
oplosbaar wordt en de planten gebrek krijgen aan dit onmisbare bestanddeel, 
wat zich b.v. bij de granen uit in een slap gewas met grijze of dorre vlekken 
op de bladeren en een achteruitgang in opbrengst, de zoogenaamde veen
koloniale ziekte. Het onderzoek moet dus omvatten de bepahng van den toe
stand van den grond, zooals die is —• wat door den zuurgraad of p H wordt 
uitgedrukt — en van de hoeveelheid kalk, die noodig is om den gewenschten, 
voor het gewas gunstigen toestand te bereiken. 

Di t geschiedt geregeld op groote schaal in monsters van afzonderlijke per
ceelen, die van alle zijden worden ingezonden; maar het geschiedt ook vaak 
georganiseerd voor een bepaalde streek, door zoogenaamd regionaal grondonder
zoek, waarbij een plaatselijke vereeniging of instantie de organisatie en finan
ciering op zich neemt, de monsters genomen worden door een groep jonge 
landbouwers, die daarvoor geïnstrueerd zijn, en er naar gestreefd wordt zoo
veel mogelijk perceelen bij het onderzoek te betrekken, zoodat men een over
zichtelijk beeld krijgt van den toestand in de streek, wat het tot stand brengen 
van verbeteringen Zeer stimuleert. 

Na verwant is hiermede het fosfaatonderzoek, dat vooral de laatste jaren op 
den voorgrond stond, toen de fosfaatmeststoffen schaarsch dreigden te worden 
en men de beschikbare hoeveelheden zoo rationeel mogelijk wenschte te ver
deelen. Daarbij bepaalt men niet de totale hoeveelheid fosfaat in den grond, 
het fosfaatgehalte dus, zooals dat bij gewoon chemisch onderzoek de gebruike
lijke werkwijze is; van het totale fosfaat is maar een gedeelte voor de planten
wortels opneembaar, een gedeelte komt in moeilijk oplosbare verbindingen voor 
en is dus niet of slechts zeer langzaam voor de planten toegankelijk. Voor de 
beoordeehng van den bemestingstoestand en de toe te dienen hoeveelheid 
mest wenscht men te weten waarover de gewassen, vooral tijdens de periode 
van betrekkelijk snellen groei, kunnen beschikken; men heeft dus methoden 
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Detail van fig. 1. Toestel voor het bepalen van.het gehalte aan koolzure kalk in den grond; 
24 bepalingen op één schudbalk, zijnde één vierde deel van het apparaat, waarop 96 monsters 

tegelijkertijd in onderzoek genomen worden. 
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Fig. 3. 

Rekken met monsters, waarvan het onderzoek loopende is. 
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uitgewerkt die dat min of meer trachten na te bootsen en extraheert den grond 
met gewoon, dus wat Itoolzuurhoudend, water om een indruk te krijgen, hoe
veel fosfaat er direct voor de plantenwortels beschikbaar is, en daarnaast ook 
met een zwak zure oplossing ( 1 % citroenzuur) om na te gaan hoeveel fosfaat er 
in gemakkelijk toègankelijken vorm in voorraad is. Deze twee cijfers worden 
bij het praktijkonderzoek geregeld bepaald, en ook bij het regionale fosfaat-
onderzoek en de fosfaatkaarteering; wh men dieper op de fosfaathuishouding 
van den grond ingaan of zijn er moeilijker problemen op te lossen, dan gaat 
men verder en bepaalt ook het totaal-fosfaat, de fosfaatvastlegging (de hoeveel
heid fosfaat, die uit de toegediende meststoffen door de bodembestanddeelen 
in moeilijk oplosbaren vorm wordt gebonden) en de fosfaatnalevering, dat is de 
snelheid waarmee uit die moeilijk oplosbare fosfaatverbindingen er weer fosfaat 
in het' bodemvocht oplost, als het daaraan door de gewassen onttrokken is. 
Een tamelijk verfijnd stel methoden dus, waarmee men van de ingewikkelde, 
en op verschillende grondsoorten zoo uiteenloopende, fosfaathuishouding van 
den grond en van de fosfaatvoorziening van het gewas een indruk tracht te 
krijgen. 

Bij de beoordeeling der verkregen cijfers gaat men voornamelijk af op de 
resultaten, die men op fosfaatproefvelden verzamelt, waar vakjes van b,v, ^/^ 
of 1/2 are met verschhlende hoeveelheden fosfaat (of met verschillende soorten 
fosfaatmest) worden bemest en de resultaten jaar op jaar worden nagegaan, 
waarbij de opbrengst der verschihende gewassen wordt bepaald, benevens hun 
fosfaatgehalte, en voorts de bovengenoemde cijfers, die den fosfaattoestand van 
den bodem aangeven. Op eenige honderden dergelijke, dikwijls vrij groote en 
ingewikkelde proefvelden worden jaarlijks in ons land deze gegevens verzameld, 
voor de verschihende gewassen en voor de verschillende grondsoorten, waar
door gaandeweg een enorm feitenmateriaal ter beschikking komt en onze 
kennis steeds vollediger en onze adviezen beter gefundeerd worden. 

Op overeenkomstige wijze wordt gehandeld voor een derde belangrijke planten-
voedingsstof, de kali; maar deze analyse is, chemisch gesproken, minder een
voudig uit te voeren dan de zuurgraadsbepaling of de fosfaatbepaling, zoodat 
er minder van gedaan kunnen worden. Verrichtte het Bedrijfslaboratorium voor 
Grondonderzoek in het laatst verloopen jaar ruim 162.000 zuurgraadsbepalingen 
(pH) en ruim 114.000 fosfaatbepalingen, zoo bedroeg dit aantal bij de kah-
bepalingen slechts ruim 29.000 — genoeg voorwaar om tal van nuttige adviezen 
en aanwijzingen te geven, waardoor de kalibemesting rationeeler kan geschie
den, maar nog slechts een klein percentage van de bouw- en graslandperceelen, 
die er op onze 2 /̂2 millioen hectare landbouwgrond te vinden zi jn! Daarbij 
moge men echter bedenken dat al dit grondonderzoek voor de landbouwprak-
tijk op vrijwillige basis geschiedt en door de belanghebbenden zelf — dikwijls 
vrij kleine en kleine boeren — betaald wordt: van bovenaf georganiseerd, door 
den Staat betaald en aaneengesloten op alle perceelen verricht grondonderzoek 
kennen wij in ons land nog niet. 

Gaan wi j , na deze korte schets ^) van het laboratoriumonderzoek van inge-

1) Belangstellenden vinden details in de jaarverslagen van het Rijkslandbouwproefstation 
en Bodemkundig Instituut en van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Gronin
gen, benevens in de bij laatstgenoemde instelling verkrijgbare geïllustreerde brochure „ G r o n d 
onderzoek", 
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^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ 

Fig, 4, 

van de fosfaatkaart van de gemeente Riethoven (N,Br.), Fosfaat oplosbaar in 1% citroen-
Zuur; donkerder kleur bij minder fosfaat. Mozaiekachtig beeld. 
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zonden monsters, thans over naar het bodemonderzoek te velde, waarbij syste
matisch door geschoolde assistenten een bepaald gebied onderzocht, bemonsterd 
en in kaart gebracht wordt. Daarbij kunnen verschhlende bedoelingen voor
zitten, waarvan de voornaamste in de inleiding reeds aangestipt werden en waar
van thans eenige voorbeelden zullen worden besproken. 

Ten einde vestigingsgelegenheid te verkrijgen voor onze toenemende boeren
bevolking wordt reeds sinds een aantal jaren land ontgonnen of minder goed 
land verbeterd. Zoo werd o.a, de Beersche overlaat gesloten, waardoor de strook 
grond in het Noorden der provincie Noord-Brabant niet meer door het Maas
water overstroomd wordt en in beteren cultuurtoestand kan worden gebracht. 
In den Huizenbeemd ten Noordwesten van Oss werd nu een onderzoek naar 
den landbouwkundigen toestand en naar de bodemgesteldheid verricht, voor 
welke laatste van elk perceel een goed gemiddeld monster van den bovengrond 
werd genomen, voor onderzoek naar den vruchtbaarheidstoestand (humus, kalk, 
fosfaat, kali) terwijl op regelmatige afstanden een reeks boringen tot P / j meter 
diepte werd verricht ten einde de zwaarte van boven- en ondergrond te leeren 
kennen en een zwaartekaart op te maken. Dicht bij de Maas vindt men betrek
kelijk zandige gronden: daar bezonk vroeger, als de Maas buiten haar oevers 
trad en een breed bed besloeg, het zwaardere zand, terwijl het fijnere rivierslib 
meegevoerd werd en pas verderop tot bezinken kwam. Zoo vindt men de zwaar
ste gronden niet dicht bij de rivier, maar ongeveer in het midden van de strook 
tusschen de rivier en het hooger gelegen diluviale zandgebied. Bij de waardee
ring van den grond voor de herverkaveling, bij de latere keuze van de gewassen 
en de wijze van behandelen is kennis van shb- en zandgehalte, dus van de zwaarte 
van den grond, uiteraard van veel belang. 

Een andere wijze van verbeteren is de normalisatie van beken en rivieren, 
waardoor de afvoer van water vergemakkelijkt en het onder water raken der 
aanliggende gronden beperkt of voorkomen wordt. Een dergelijke normalisatie, 
dikwijls gepaard met uitdiepen, vond onder meer op groote schaal plaats in het 
stroomgebied van de Regge met haar vele zijriviertjes in Overijssel. Maar 
terwijl de overstroomingen daardoor voorkomen werden, ontstonden er klach
ten over verdroging der gewassen in bepaalde tijden van het jaar, doordat de 
grondwaterstand verlaagd was; en dit bleek zoo ernstig, dat men moest trachten 
door het aanbrengen van stuwen den waterstand in de bedreigde gebieden te 
regelen en dus in droogteperioden op te voeren. Daarbij doen zich natuurlijk 
allerlei vragen voor: hoeveel zal de grondwaterstand stijgen wanneer het beek-
peü tot een bepaald punt verhoogd wordt, en hoever landwaarts in zal die 
verhooging merkbaar zijn; hoeveel water zal er noodig wezen om dit te berei
ken en zullen de beken genoeg blijven aanvoeren om dit peh in stand te houden; 
enz. Om een rationeel plan op te maken was een onderzoek naar de bodem
gesteldheid (korrelgrootte en doorlatendheid van het zand; voorkomen van klei
en veenlaagjes enz.) noodig, waarvoor een strook aan weerszijden van de beken 
in kwestie ook weer door een regelmatig net van boringen en profielopnamen 
onderzocht werd. Reeds werden met den eersten proefstuw bevredigende resul
taten verkregen, terwijl verdere maatregelen in voorbereiding zijn, 

In de minder geaccidenteerde gedeelten van ons land heeft men weer andere 
problemen: daar wordt de voor de vochtvoorziening der gewassen zoo belang-
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rijke waterhuishouding van den grond deels geregeld door het slootpeil (polder-
peil enz.), niaar ten deele wordt de ontwatering verzorgd niet door sloten of 
open greppels maar door drainage, het leggen van reeksen draineerbuizen. 
Daarbij is de afstand der greppels resp. drainreeksen natuurlijk een punt van 
belang in verband met het oppervlak aan grond dat men bij de bebouwing van 
het land verliest resp. de kosten, die men voor den aanleg van drainreeksen te 
besteden heeft, Kennis van de waterhuishouding van den grond, in de eerste 
plaats de doorlatendheid, is daarvoor van belang; in gebieden, waar dergelijke 
vraagstukken onderzocht worden, zooals b.v. in het kleigebied van het Noord
westen van Friesland, wordt naast het samenstellen van een zwaartekaart ook 
de doorlatendheid van den grond bepaald. Kan dit voor de zandstreken geschie
den door onderzoek in het laboratorium, waar men het zand met voldoende 
nauwkeurigheid weer in de oorspronkelijke ligging kan terugbrengen en de 
doorlatendheid bepalen, zoo is dat bij de zware gronden niet mogelijk; de 
zware grond zelf is uiterst weinig doorlatend, en de waterbeweging heeft voor
namelijk plaats door wormgangen, wortelgangen, scheuren, zandadertjes, zand
lagen en andere plaatselijk beter doorlatende plekken, waarvan men de aanwezig
heid alleen door opnamen te velde kan vaststellen. Daarvoor is dan ook een 
toestel ontworpen, waarbij men de snelheid van volloopen met grondwater 
van een daartoe geboord en vervolgens leeggepompt gat meet. Ook dergelijk 
onderzoek geschiedt op verschillende plaatsen in ons land, hetzij streeksgewijze 
voor het samenstellen van een kaart, hetzij bij afzonderlijke perceelen waarin 
de eigenaren een drainage willen aanbrengen. 

Gaan op die wijze de groote cultuurtechnische werken vaak met een onder-
Zoek naar de bodemgesteldheid gepaard, ook bij waterstaatkundige werken wordt 
daaraan vaak de behoefte gevoeld. Zoo b,v, bij den bouw van een tunnel onder 
het Noordzeekanaal bij Velsen, waardoor de autoweg en de spoorbaan geleid 
zuhen worden en die dus te zijner tijd den Velser pont zal vervangen. Deze 
tunnel wordt grootendeels in een open bouwput geconstrueerd, waartoe een 
put van 25 m diepte gemaakt is, die natuurlijk door krachtig pompen droog 
gehouden moet worden. Men wenschte zich tevoren te oriënteeren over de vraag, 
of er door wateronttrekking verdroging zou ontstaan bij de graslanden, de tuin-
bouwperceelen en de landgoederen in de omgeving van den tunnelput; door 
een net van boringen werd het gebied op zwaarte en doorlatendheid gekaarteerd, 
waarbij de kleigronden van den voormahgen IJ-boezem grootendeels een zoo 
dikke kleilaag bleken te bezitten, dat gevaar voor wateronttrekking niet bestond, 
terwijl het duinzand der geestgronden dunner shbhoudende laagjes bleek te 
bevatten, waardoor het gebied, dat kans op schade kon bieden, maar uiterst 
beperkt was en in niet te droge jaren daarvan in het geheel geen sprake 
zal zijn. 

Ook bij den aanleg van sportvelden, vliegvelden en dergelijke, waar de ont--
watering prima in orde moet zijn, wil men bij alle weersomstandigheden over 
een stevig veld met een goede grasmat beschikken, wordt bodemonderzoek vaak 
gevraagd. En evenzoo bij den aanleg van groote parken, zooals het Boschplan 
of het geprojecteerde park in den Sloterdijkermeerpolder bij Amsterdam, Bij 
zulke projecten gaat het dikwijls om een volledige omzetting van den grond, het 
naar de diepte wegwerken van minder gunstige (b,v, sterk venige) lagen en het 
vormen, vaak door menging van het aanwezige zand met klei en veen, van een 
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geschikte bovenlaag. Dan wordt dus de samenstelling van den bodem op ver
schillende diepte — de profielbouw — nagegaan en in kaart gebracht, en die 
eigenschappen van de aangetroffen grondslagen bepaald, welke in verband 
met de uit te voeren werken van belang zijn. 

Ten slotte noem ik als speciaal geval nog even de zoutkaarteeringen, waarbij 
dus de zoute kwel in bepaalde polders, de mogelijke verzouting van den grond 
wanneer men zht boezemwater zou inlaten, of de zouttoestand en ontzüting 
bij in te dijken kwelders, door een opname van de bodemgesteldheid worden 
nagegaan of in kaart gebracht. 

Tot een algemeene bodemkundige kaarteering is men in ons land nog niet 
gekomen; de samenstelling van den bodem is in hoofdtrekken bekend door de 
oude kaart van STARING , waarop onze atlassen voornamelijk gebaseerd zijn, 
en op de — overigens voor landbouwdoeleinden uiteraard lang niet voldoende 
gedetaüleerde — geologische kaart, Bodemkundige kaarteering zou trouwens 
verre van eenvoudig wezen, want er zijn zoo zeer vele dingen die men in kaart 
zou kunnen brengen, al naar de wenschen en de belangstehing van verschh
lende gebruikers; zou men ook maar eenigermate volledig whlen kaarteeren, 
dan zou men veel meer opnemen en in kaart brengen dan ooit in werkelijkheid 
gebruikt zou worden. De tegenwoordige gang van zaken: het partieele kaarteeren 
van bepaalde gebieden, al naar de vragen die daar gesteld worden, heeft goede 
zijden en werpt, wanneer de beschikbare fondsen niet groot zijn, een veel hooger 
percentage nuttig effect af. 

Het spreekt van zelf dat er nog allerlei andere vormen van bodemonderzoek 
Zijn, die hier niet in vohedigheid besproken kunnen worden; herinnerd moge 
slechts worden aan het grondmechanisch onderzoek voor bepaalde ingenieurs
werken, aan het hydrologisch onderzoek in verband met de waterwinning 
(drinkwaterleidingen enz,), aan het geologisch onderzoek voor de winning van 
verschihende producten. Het bovenstaande bedoelde slechts een globaal beeld 
te geven van den omvang en de beteekenis van het bodemonderzoek, zooals 
dat thans voor den landbouw en aanverwante belangen wordt verricht. 



Z E G E N I N G E N D E R S C H E I K U N D E VOOR M E N S C H 
E N S A M E N L E V I N G 

door 

Prof. Dr. D . H . WESTER. 

Spreker heeft in een overzicht in vogelvlucht een indruk gegeven van het 
vele dat mensch en samenleving te danken hebben aan scheikundige weten
schap en industrie, en aan scheikundige processen. Wij zullen ons daarbij ge
dwongen zien — zei spreker — details te verwaarloozen en hier en daar de indruk 
te wekken alsof wij de beteekenis van andere takken van wetenschap en techniek 
onderschatten. Toch is dit laatste allerminst het geval. Spreker vervolgde: 

Om te beginnen kunnen wij vaststellen dat de scheikundige ahijd door 
evolutionair, soms echter ook revolutionair ingegrepen heeft in de ontwikkelings
gang der menschheid. Daarbij heeft zij soms belangrijker wijzigingen tot stand 
gebracht in sociologische, economische en politieke zin, dan menige oorlog, 
pohtieke omwenteling of sociale beweging. Bijv. door de mogelijkheden te 
scheppen tot massaproductie van ijzer en staal, katoen, papier, zeep, glas, kleur
stoffen, kunstzijde, cement, meststoffen, kunstharsen, lucifers, auto's, filmen, 
radioapparaten, enz. Daardoor heeft de scheikunde het leven op onze aarde, 
voornamelijk in de laatste eeuw, grondiger gewijzigd, dan in alle 40—60 vooraf
gaande eeuwen te samen ingevolge allerlei andere oorzaken het geval is geweest. 

Oók daar, waar de beteekenis der scheikunde voor den leek niet direkt in 
het oog springt, is zij nochtans meermalen conditio sine qua non voor de voort
schrijding der ontwikkeling geweest: landbouw, geneeskunde, machinebouw, 
bioscoop, enz. 

Sommige uhvindingen zijn uitgangspunt van een heele keten van gevolgen. 
Di t wordt o.m. toegelicht aan buskruit en de daarop gevolgde andere spring
stoffen, wier grootste beteekenis is geweest hun invloed op de mijn- en tunnel
bouw. Zij hebben natuurlijke barrières weggevaagd: Gothardtunnel, Suez- en 
Panamakanaal, enz. Ook de geweldige beteekenis van de chemische bouwstof 
cement (stuwdammen, wolkenkrabbers, enz.) wordt toegelicht. Aan de voorbeel
den van de fabriekmatige bereiding van soda en de massaproductie van ijzer 
en staal wordt duidelijk gemaakt, welke enorme verschuivingen op industrieel 
en economisch gebied chemische uitvindingen ten gevolge kunnen hebben. 
Oorspronkelijk waren deze industrieën aan boschrijke landen gebonden (houts
kool, houtasch). De sodabereiding volgens L E B L A N C en de toepassing van cokes 
bij de ijzerindustrie maakten het mogelijk ook in het boscharme Engeland met 
succes deze industrieën tot ontwikkeling te brengen. Ontplooiing van zeep; 
katoen-, glasindustrie waren het gevolg. Engeland verwierf zich de suprematie 
op chemisch-technisch gebied. Vrijwel een eeuw lang. Tot het, in het eind der 
vorige eeuw, door Duitschland, met verbeterde procédés voorbij gestreefd werd. 

Een groot aantal zegeningen der scheikunde laat zich samenvatten onder de 
algemeene gezichtspunten: tijdbesparing, prijsverlaging, waardevermeerdering. 
Van alle drie groepen wordt één voorbeeld gegeven. 
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Na dit stukje luchtige bonte-feiten-film afgedraaid te hebben, wordt een aan
tal verdere bewijsstukken voor sprelters betoog rustiger bekeken. Als voorbeel
den uit de overstelpende hoeveelheid bewijsmateriaal worden gekozen enkele 
episoden respectievelijk uh: 1. De strijd tegeti den honger, — I I . De strijd tegen 
de koude. - I I I . De strijd tegen ziekte en pijn. - IV . De strijd voor meer levens
gemak en levensgenot. 

I . Nadat duidelijk gemaakt is, in hoe hooge mate de mensch afhanlcelijk is 
van de mysterieuse chemische syntheses welke in de microscopisch kleine 
laboratoria, de plantencehen, worden tot stand gebracht, syntheses welke ons 
met alleen voedingsstoffen, maar ook katoen, papier, rubber, genot- en genees
middelen en in verdere instantie alle dierlijke producten leveren als melk 
vleesch, wol enz., wordt betoogd dat een tekort aan chemisch inzicht in het 
groeiproces der planten in vroegere jaren voor de menschheid zeer onaangename 
gevolgen heeft gehad. Daardoor werden uitgebreide landstreken tot woestenij 
en zochten eenige tientallen millioenen landverhuizers betere levensvoorwaarden 
op de maagdelijke gronden van Noord-Amerika, Canada en Australië 

Pas geleidelijk aan is in de 2de helft der 19e eeuw tot de landbouwers het besef 
doorgedrongen, dat het in hun bedrijf om chemische problemen gaat, dat de 
steeds schraler wordende oogsten een gevolg zijn van gebrek aan bepaalde 
chemische voedingsstoffen voor de plant. Tarwe bijv. onttrekt per 100 kg aan 
den bodem 19 kg stikstof, 9 kg phosphorzuur, 5 kg kah en 0,7 kg kalk. 

De belangrijkste meststoffen, welke de uitputtingsverschijnselen van den bodem 
moeten opheffen zijn: calcium, phosphorus, kalium en stikstof. De scheikunde 
heeft de bronnen daarvoor moeten zoeken, resp. moeilijk „verteerbaré" mest
stoffen eerst moeten leeren omzetten in een vorm, welke ze voor de planten 
bruikbaar maakte, zooals aan voorbeelden toegehcht wordt. Chemisch en wereld
historisch IS de ontwikkelingsgeschiedenis der stikstofmeststoffen het interes
santst. Reden waarom deze iets uitvoeriger besproken werd. Ofschoon de plant 
midden in een overvloed van stikstof staat (de lucht bestaat er voor van haar 
volume uit!), heeft de plant niets daaraan. Zij kan haar niet verwerken. De 
scheikunde heeft moeten navorschen, welke stikstofverbindingen wèl „verteer
baar zijn, en zij heeft vervolgens daarvan bronnen moeten opsporen. Ammo-
mumsulfaat der gasfabrieken en chilisalpeter zijn daarvan bekende voor 
beelden. 

Men vreesde echter dat deze voorraden op den duur uitgeput zouden raken 
en hongersnood het gevolg zou zijn. De chemici werden reeds in 1898 door 
CROOKES opgeroepen om te zoeken naar synthesen van stikstofmeststoffen uit 
den overvloed van stikstof der lucht. De overwinning van dit weerbarstige ele-
f ^"loJ"? 5^^ '̂̂ '̂ '̂ ^^ ^^h^al werd een der schoonste triomfen der scheikunde. 
In 1913 kwam de eerste synthetische ammoniumsulfaat aan de markt. Tot 
vrijwel ieders verrassing ontwikkelde zich ook in Nederland in enkele jaren een 
bloeiende stikstofbindings-industrie. Een drietal onzer modernste grootbe
drijven maakte ons land na 1929 plotseling van import- tot exportland van 
stikstofmeststof. ^ 

Nevenstaand tabellarisch overzicht maakt sneher dan veel woorden duide
li jk hoe groot de beteekenis van kunstmeststoffen is, in den strijd tegen den honger. 
Dat overigens ook andere factoren dan alleen de landbouwchemie op deze 
verbluffende oogstvermeerderingen hun invloed hebben uitgeoefend, werd door 
spreker nog met enkele woorden uiteengezet. 
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Tienjarige gemiddelden der oogsten in Nederland, per ha en uitgedrukt in hl. 

1851—'60 1871—'80 1891—1900 1911—'20 1921—'30 in 1939 

tarwe 
rogge 
haver 
erwten 

, ƒ cons, 
aardapp. [^^^^,^ 

19,3 
18 
32,4 , 
17,2 

j l 2 0 

22,7 
17,2 
35,3 
19,6 

125 

24,9 
21 
42,4 
23,4 

181 

32,9 
24,4 
44,6 
25,3 

/220 
1345 

38,8 
28,5 
45 
31,8 

j239 

45,4 
37,2 
59,9 
41,8 

[333 
\468 

I L Als 2de onzer primaire levensbehoeften laten wij de bescherming 
tegen klimatologische invloeden gelden; kleeding, schoeisel, woningen. 

Eerst licht spreker toe hoeveel de scheikunde door haar „chemische bouw
materialen" er toe heeft bijgedragen het leven der aardbewoners steeds gerief
lijker, behaaglijker, hygiënischer en vreugdevoller te maken. 

Wat het schoeisel betreft wordt in het bizonder de aandacht gevestigd op de 
nieuwe synthetische looimiddelen ter vervaardiging van leder in een korter 
aantal dagen dan er tot nu toe maanden aan besteed moesten worden. Het is 
niet onmogelijk, dat dh ingrijpen der scheikunde in de leerbereiding — welke 
overigens altijd een chemisch procédé geweest is — belangrijke wijzigingen 
in het looibedrijf ingeluid heeft (demonstratie-materiaal!). 

In het bizonder echter vestigt spreker de aandacht zijner toehoorders op de 
vezelstoffen. In vroegere eeuwen stonden aan verreweg het grootste deel der 
aardbevolking slechts weinig materialen ter beschikking om hun lichaam tegen 
de kou te beschutten; voornamelijk linnen en wol. En ook daarvan konden zij 
zich slechts het allernoodzakelijkste aanschaffen, terwijl zijde en fraai ge
kleurde stoffen bijv., voor hen ongekende weelde waren. • De prijzen van al 
deze artikelen waren te hoog. 

De scheikunde heeft in dit alles grondige wijzigingen gebracht. In de eerste 
plaats doordat een heele reeks van uitvindingen, te beginnen met zwavelzuur-
bereiding volgens het loodenkamerproces en gevolgd door de bereiding van 
bleekloog, chloorkalk, soda volgens L E B L A N C , goedkoope zeep, enz. ten gevolge 
had, dat het vrij kostbare bleekproces van katoen, dat ongeveer drie maanden 
duurde, tot enkele uren teruggebracht werd. De goedkoope massaproductie 
kon beginnen, ondersteund door een veld winnende mechanisatie der be
drijven. Met de goedkoope, bontbedrukte massa-artikelen werd een onbloedige, 
revolutionaire omwenteling op kleedinggebied tot stand gebracht. 

Katoen zelf was en bleef echter een monopolieprodukt der warme land
streken. Amerika alleen bezat 92% van alle katoen. De prijzen stegen en daar
mee de spanningen tusschen landen en werelddeelen. De scheikunde trachtte 
als reddende engel tusschen de partijen te treden. Spreker zet dan uiteen, 
hoe daarbij eerst de kunstzijdefabrikage, maar tenslotte ook de „kunstkatoen-
fabricage", ten koste van enorme wetenschappelijke en technische inspanningen, 
mede door de chemici, het ideaal steeds naderbij gebracht hebben. 

Geweldig is de sociologische invloed van de kunstzijde geweest. Klassetegeti-
stellingen heeft zij vervaagd. De eenvoudige burger draagt tegenwoordig 
(vrijwel) hetzelfde kunstzijden ondergoed als de edelman, en het dienstmeisje 
dezelfde kunstzijden kousen als haar mevrouw. 
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Intusschen was de mensch heel wat onafhankelijker geworden van het natuur-
monopohe der katoenlanden. Terwijl men voor de eerste kunstzijdesoorten nog 
steeds van katoen als grondstof afhankelijk bleef, was men er door taai volge
houden proefnemmgen tenslotte in geslaagd van hout uit te gaan. Het gaat 
namehjk chemisch gesproken bij al deze procédé's om cellulose of celstof 
Katoen bestaat voor bijna 100% uh celstof, maar de scheikundigen hadden al 
lang vastgesteld dat alle. houtsoorten ook vrij veel celstof bevatten (ongeveer 
50%). De kunst was maar deze er in voldoend-zuiveren toestand uit te isoleeren. 
Daarm zijn chemische wetenschap en techniek tenslotte geslaagd. Hout groeit 
bijna overal. Vooral voor de „viscose"-zijde gaat men van houtcehulose uh. 

Hierop voortbouwend, heeft men tenslotte ook een soort kunstkatoen- en 
kunstwol-vezel uit houtcehulose leeren vervaardigen, de zoogenaamde celvezel 
(zellwolle). Spreker schildert de techniek van deze vervaardiging om daarna 
te vervolgen: Wel hebben autarkische overwegingen bij de ontwikkeling dezer 
longe industrie een groote rol gespeeld, maar het feit dat ook katoenlanden als 
Amerika en Engeland zich met ijver op de fabricage van celvezel geworpen heb
ben, stempelt deze spinstof toch wel tot een overwinning van den mensch op 
de natuur. In 1931 was de wereldproductie nog van geen beteekenis. Uitge
drukt m tonnen bedroeg zij echter voor kunstzijde, resp. celvezel reeds in : 

1939 1941 (geschat) 

kunstzijde 521 050 588 000 
celvezel 493 200 672 000 

Celvezel, het massaprodukt, is dus de kunstzijde reeds voorbij gestreefd 
In Nederland interesseert de A. K . U . (Algemeene Kunstzijde Unie) zich 

voor de celvezelfabricatie (celvezel is in zekeren zin niet veel anders dan de in 
stukjes van 3—5 cm lengte gesneden eindelooze kunstzijdedraad, volgens een 
versneld procédé vervaardigd). Het voorbereidend stadium is gepasseerd. Reeds 
di-aait de fabriek (m 1943), maar zij verkeert nog in het proefnemings-stadium. 
Het hgt in de bedoeling mettertijd de buitenlandsche hout-cehulose door 
inlandsche stroocellulose te vervangen. De fabriek daarvoor is in aanbouw 
(1943) en belooft voor de Nederlandsche volkshuishouding een belangrijke 
aanwinst te worden. Het gesprokene wordt door hchtbeelden en een monster 
Nederlandsche celvezel der A. K . U . toegehcht. 

IV. In den strijd welke de scheikundigen over de heele wereld gestreden 
hebben om ons leven te vergemakkelijken en te veraangenamen, in den s t r i jd 
dus voor meer levensgenot en meer levensvreugde zijn vooral in deze 
twintigste eeuw veel overwinningen behaald. Wij kunnen daarvan slechts 
enkele bespreken en enkele noemen. Spreker wijdt enkele woorden aan de kunst
harsen, in het bizonder aan een paar nieuwehngen in de onafzienbare r i j : 
paladon en paladont Hij zet uiteen waarom deze in de tandheelkunde, nood
gedwongen geïntroduceerd, zich spoedig een belangrijke plaats hebben weten 
te veroveren, en deze waarschijnlijk ook na den oorlog zullen behouden. 

Uitvoeriger wordt daarna stilgestaan bij de synthese van rubber en de onaf
hankelijkheid welke de scheikundigen daardoor voor den mensch bevochten 
hebben. Vroeger was men aangewezen op de rubberplantages. Rubber is een 
onmisbaar artikel voor onze moderne samenleving, bereid uit het melksap 
van den Hevea boom en door een aantal chemische bewerkingen (onder meer 
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de vulcanisatie) tot een bruikbaar en waardevol materiaal gemaakt. Ons moderne 
verkeer is zonder rubberbanden ondenkbaar. 

De landen met rubberplantages beheerschten echter de heele wereld en de 
andere landen waren van hen volkomen afhankelijk, ook wat den prijs betrof. 
Dat verdroot enkele groote mogendheden. Men Zocht tientahen jaren naar een 
bruikbare synthese. Uitgangspunt vormde de scheikundige wetenschap, dat 
onder de ontledingsprodukten van natuurrubber de koolwaterstof isopreen 

CH2 =^ C — CH ~ CH2 

voorkomt en dat rubber uit reuzenmoleculen opgebouwd is. Men nam aan dat 
genoemd isopreen een bouwsteen voor de groote rubbermoleculen is. Bekend 
was verder, dat stoffen met de vinylgroep 

cn, = c / 

zich gemakkelijk tot groote moleculen aaneenkoppelen, polymeriseeren. 
Baseerend op deze gegevens ging men onverdroten voort met synthese

pogingen en tenslotte werd de noeste arbeid der scheikundigen met zege be
kroond. Twee werk-stoffen dringen zich daarbij op den voorgrond. Uit 

CH2 = CH — CH = CH.,, 

het butadieen, worden de Duitsche Buna-soorten en de Russische SKA en 
SKB bereid, en uit 

Cl 
I 

CH2 — C — CH = CH2, 

het chloropreen of chloorbutadieën, vervaardigen de Amerikanen hun neoprene. 
Het is de kunst daarbij uit deze „monomeren" door „draad"koppehng 

hoogmoleculaire polymeren op te bouwen, draadvormige moleculen van onge
veer dezelfde lengte. Vlakte- of kluwenkoppeling is uit den booze. De techniek 
heeft dat tegenwoordig zeer bevredigend in de hand, In extreme gevallen kan 
men macromoleculen verkrijgen, welke uit 500 enkelvoudige moleculen opge
bouwd zijn en een moleculairgewicht van 270 000 bezitten, 

In Rusland, waar in 1931 nog slechts 17 ton synthetische rubber geprodu
ceerd werd, was de productie in 1938 reeds tot 53 000 ton gestegen, terwijl 
er toen nog 11 fabrieken in aanbouw waren. In deze oorlogsjaren zal men hier, 
evenals in Duitschland en Amerika, zonder twijfel de productie wel extra snel 
opgeschroefd en daarvan alle voordeden uitgebuit hebben. Volgens schatting 
zou bijv. in Amerika in 1943 de productie bedragen hebben, uitgedrukt in 
tonnen: 

150 000 Buna 46 000 Neoprene 40 000 Thicol. 

A l deze cijfers dient men echter op het oogenblik met de noodige reserve 
te beschouwen. 

Laten wij bij dit alles bedenken, dat wij aan de wieg van een nog zeer jonge 
chemische industrie staan en dat ook de natuurrubber een ontwikkelingsgang 
van honderd jaren heeft moeten doorloopen om zijn tegenwoordige eigenschap-
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pen te verkrijgen. Pas dan zullen wij ons goed Imnnen realiseeren welke ver
diensten zich de mannen hebben verworven, die onverstoorbaar aan deze pro
blemen voortwerken. 

Eenig demonstratiemateriaal illustreert wat in dit vierde hoofdstuk besproken 
is (het derde volgt om bepaalde redenen op het vierde!). 

I I I . Er zal wel nauwelijks één ander gebied zijn aan te wijzen, dat voor de 
leek evidenter bewijsmateriaal kan leveren aangaande de zegeningen der schei
kunde, zoowel voor lederen mensch afzonderlijk als voor de samenleving in haar 
geheel, als het gebied der geneesmiddelenchemie. Vooral in de laatste decen
nia hebben scheikunde en geneeskunde elkanders doen en denken uitermate 
sterk beïnvloed en bevrucht. Een onafzienbare drom van getuigen komt zich 
opdringen om dit alles te bewijzen. Spreker wil zich beperken tot een tweetal, 
na even te hebben stilgestaan bij de weldaad der verdoovende middelen, 
welke pijnlooze operaties hebben mogelijk gemaakt. Het valt ons moeilijk te 
bedenken, dat het nog geen eeuw geleden is, dat aarzelend en onder veler 
protest, de eerste schreden op dit pad gezet werden. En dat nog wel door ge
bruik te maken van een verbinding, welke men reeds drie eeuwen te voren 
had leeren bereiden en waarvan men nu pas de verdoovende werking bij toeval 
had leeren kennen. 

Als voorbeeld van de werkzaamheid der scheikundigen op het gebied der 
geneesmiddelen-synthese werd in de eerste plaats de groep der wekaminen 
besproken. Men kende in het bijnierhormoon adrenaline en in de plantenstof 
ephedrine twee waardevolle geneesmiddelen, welke chemisch nauw verwant 
bleken te zijn. Dat leidde tot synthese van meer chemische verwanten (zie over
zicht beneden), in de hoop ook daarin de belangrijke artsenijen aan te treffen. 
Daarbij bleek dat zich bij verschihende dezer derivaten één eigenschap in ver
sterkte mate vertoonde, welke men bij ephedrine als ongewilde bijwerking nu 
en dan reeds geconstateerd had: een slaapwerend vermogen. Zij bleken tevens 
centrale stimulantia te zijn. Zoo werden deze wekaminen typische attributen 
voor een tijdvak als het tegenwoordige, waarin van de enkeling soms geweldige 
prestatie en tempo verlangd worden. 
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Aan de wekaminen, waarvan wij in bovenstaand overzicht enkele vertegen
woordigers ondergebracht hebben, wordt een heele reeks gunstige werkingen 
toegeschreven. Zij heeten de ondernemingslust, het zelfvertrouwen en het 
prestatievermogen te verhoogen, angstgevoel en besluiteloosheid te verdrijven, 
begrips- en associatievermogen te doen toenemen, het waarnemingsvermogen 
te verscherpen, den arbeidslust op te wekken, de aethernarcose te bekorten en 
bovenal den slaap te bannen. 

Gezien deze wondere werkingen kunnen wij begrijpen, dat intellectueelen 
bij inspannenden geestelijke arbeid, verpleegsters bij nachtdienst, chauffeurs op 
lange tochten, vliegeniers, parachutisten en nog vele anderen herhaaldelijk vol 
hooggespannen verwachtingen naar deze veelbelovende produkten der mo
derne geneesmiddelenchemie gegrepen hebben. Velen doen dat buiten medisch 
voorschrift om, een kwaad dat ook in den Haag en waarschijnlijk dus ook wel in 
heel Nederland meer en meer om zich heen grijpt. Met ernst wihen wij daar
tegen waarschuwen. Want natuurlijk bezitten de wekaminen ook ongewenschte 
bijwerkingen. Maar verder heeten zij onder de verslavingsgiften gerangschikt te 
moeten worden. En tenslotte: ons lichaam bezit in het vermoeidheidsgevoel 
een heilzaam waarschuwingssignaal, dat wij bij gebruik van wekaminen uit
schakelen. Daarin ligt natuurlijk een gevaar. Hier te lande veel gebruikte weka
minen zijn pervetine, aktedron, pharmedrine en dynaphenh. 

De deskundigen zijn het er wel over eens, dat deze groep van geneesmiddelen 
een zeer belangrijke aanwinst beteekenen, vooral voor den zenuwarts en den 
chirurg en zij hebben reeds veel zegen gebracht. Maar — zoo besluit spreker 
dit gedeelte — zij behooren niet in handen van den leek en daarom ware het 
gewenscht ze in Nederland onder receptuurdwang te brengen, evenals dat 
bijv. met de opiumpreparaten is geschied. 

Zonder twijfel heeft de scheikunde op geneesmiddelengebied haar eclatantste 
successen behaald met de zoogenaamde chenotherapeutica. Reeds lang zijn de 
artsen in nauwe samenwerking met scheikundigen op zoek naar doelmatige 
bestrijdingsmiddelen van bacterieele, protozoaire e.d. infecties. Als eerste, 
moeilijk verkregen, maar dan ook schitterend resultaat werd de menschheid in 
1910 verrast met salvarsan, dat in de cultuurlanden syphilis grootendeels wist 
uit te roeien. Germanin tegen slaapziekte, plasmochin en atebrin tegen malaria, 
en andere volgden. 

Met dat al ontbraken echter nog steeds effectieve strijdmiddelen tegen 
coccen en andere lagere bacteriesoorten, geneesmiddelen welke geschikt moesten 
zijn voor inwendig gebruik. Plotseling in 1935 werd onze artsenijschat met den 
eersten vertegenwoordiger daarvan verrijkt. Spoedig volgden vele andere. De 
eerste heette prontosil; sulfanilamide, dagénan of sulfapyridine, cibazol of 
sulfathiazol, marfanh, euvernin, neo-uliron, enz. volgden. Alle bevatten de 
groep — SOa NHa, de sulfonamide-groep, gebonden aan een aromatische kern. 
Zij worden in groote hoeveelheid toegediend (stoottherapie). Hun effect is 
buitengewoon verrassend. Zij werken snel (doen bijv. binnen 24 uren of korter 
hooge koortsen verdwijnen) en brengen in vele gevallen in korten t i jd genezing, 
Neo-Uliron bijv, geneest binnen 4 a 6 dagen 85% der behandelde gonorrhoe 
gevallen en bij longontstekingen deden zij het sterftecijfer van 35% tot 5% 
dalen. Vroeger stierven 80% der nekkramppatiënten; ook bij de latere serum
therapie bleef de mortaliteit nog altijd 50%; pas de zooveel eenvoudiger toe te 
passen chemotherapie verlaagde dit cijfer tot 5%, 
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Nadat spreker van de glorierijke overwinningen der wetenschap in den strijd 
der menschheid tegen ziekten nog enkele andere frappante voorbeelden mee
gedeeld had, hchtte hij toe hoeveel wetenschappelijke en technische arbeid 
door heele staven deskundigen verricht moest worden, vóór men uit de dui
zendtallen gesynthetiseerde verbindingen enkele waardevolle heeft kunnen op
diepen. 

De studie der sulfonamiden leidde echter nog tot een heel andere buitengewoon 
mteressante en belangrijke ontdekking, waarvan wij de draagwijdte thans nog 
niet kunnen overzien. Men leerde namelijk antagonisten kennen. Dat wi l zeg
gen, chemische verbindingen, welke de sulfonamiden tegenwerken. Wat overi
gens wederkeerig bleek te zijn. Zoo bleek bijv. para-amidobenzoëzuur 

H ^ N - / \ - C O O H 

een antagonist te zijn van het bekende sulfanilamide 

H , N - / \ - S O 2 N H 2 . 

Zelfs de leek op chemisch gebied zal bij het aanschouwen van deze twee struc
tuurformules gefrappeerd worden door de nauwe verwantschap. Bij nadere be
schouwing bleek men hier een heel merkwaardige ontdekking gedaan te hebben. 
De eerste stof namelijk, tegenwoordig ook bekend onder den naam vitamine H j , 
is een zeer actieve groeistof voor verschihende bacteriën, zelfs in verdunningen 
1 op 1 00 000 000. De tweede daarentegen werkt als groeirem op dezelfde 
bacteriën, zooals wij gezien hebben. Wanneer nu mocht blijken, dat deze samen
hang van feiten geen toevalligheid en uitzonderingsgeval is, dan openen 
Zich hier geheel nieuwe perspectieven, zoo redeneerde de wetenschap. Dan 
zou men een richtlijn gekregen hebben voor de synthese van belangrijke ge
neesmiddelen. Immers de scheikundigen konden dan nagaan welke groeistoffen 
(prikkels) voor bepaalde micro-organismen noodig zijn, vervolgens de struc
tuur daarvan bepalen, en tenslotte een aantal chemisch nauwverwante ver
bindingen synthetiseeren. Aan bacterioloog, bioloog of arts bl i j f t dan de taak 
na te gaan of zich daaronder bruikbare antagonisten bevinden. 

Men heeft inderdaad langs dezen weg reeds belangrijke success bereikt. 
Maar boeiend is zij vooral om zijn verre perspectieven. Immers, veronderstel 
eens dat men er in slaagt de onontbeerlijke groeistof der" tuberkelbacil te ont
dekken. Dan zal men er te zijner t i jd ook wel in slagen de structuur te onthullen 
en geschikte antagonisten te synthetiseeren. En daarmee zou eindelijk de victorie 
behaald zijn in een eeuwenlangen, vrijwel vruchteloozen strijd der wetenschap 
tegen tuberculose. Datzelfde kan dan echter ook van alle andere ziekten ver
ondersteld worden, welke door bacteriën, protozoën en virussoorten veroor
zaakt worden, zoowel bij mensch als dier en misschien ook bij de plant. 

Daarmee zou men eindelijk dus tering,' pest, cholera enz. door inwendig 
toe te dienen geneesmiddelen met succes kunnen bestrijden. Dit l i jkt een stoute 
wensch-droom. Maar men bedenke daarbij even, dat men voor 10—15 jaren 
ieder zou uitgelachen hebben die had durven voorspellen, dat men binnen 
enkele jaren ziekten als gonnorhoe en nekkramp met inwendige geneesmid
delen zou kunnen bestrijden. Met intense belangstelling zien wij uit naar wat 
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de mannen van de reageerbuis en de mannen in het wit op dit gebied nog verder 
zuhen presteeren. 

Wij hebben in het voorgaande een pleidooi gehouden voor de enorme be-
teelcenis der scheikunde voor mensch en samenleving. Wanrieer wij bedenken, 
dat ongeveer 90% van ahe processen, welke zich op onze planeet afspelen, 
chemische processen zijn en dat 50% onzer industrieën op chemische bases 
berusten, terwijl nog vele andere van de scheikunde afhankelijk zijn, dan zal 
men inzien, dat ik binnen het bestek van een Dhigentia-voordracht slechts 
enkele getuigen heb kunnen oproepen om mijn bewijs te steunen. Veel interes
sante onderwerpen als de beteekenis der kleurstoffen, insecticiden, metallurgie, 
glas-, zeep-, soda-, vet-, zwavelzuur-, levensindustrie, ja zelfs het wereld-
beheerschende energieprobleem in het algemeen en het petroleum-benzine-
probleem in het bizonder, heb ik onbesproken moeten laten of slechts bij name 
genoemd. Om nog te zwijgen van de vele chemische kennis, welke in het bizon
der onze geesten verrijkt en onzen wetensdrang bevredigd heeft, 

Wij vertrouwen echter dat ondanks de vele onvermijdelijke hiaten de kwaliteit 
der opgeroepen getuigen van dien aard is geweest, dat een overtuigend bewijs is 
geleverd van de afhankelijkheid van mensch en samenleving van scheikundige 
processen en scheikundige techniek. Dat zulks in de toekomst eer toe dan af 
zal nemen moge het feit duidelijk maken, dat wij bij deze betrekkelijk jonge 
wetenschap en nog jongere industrie nog pas aan het begin der mogelijkheden 
staan. 



SEIGNETTEZOUT 
door 

Prof. Dr. C. Z W I K K E R . 

1. Onder de tallooze stoffen, waaruit onze gebruilcsartilcelen zijn opge
bouwd, laten zich eenige groepen aanwijzen met uitzonderlijke waarden voor 
de een of andere physische eigenschap en de tot deze groep behoorende leden 
verdienen dan onze bijzondere belangstehing. Een dergelijke groep is die der 
ferromagnetische materialen (ijzer, kobalt, nikkel) met hun hooge magnetische 
permeabiliteit, die om deze reden onmisbaar geworden zijn in de electrotech-
niek. Een ander voorbeeld is de groep der superelastische stoffen, waarvan rub
ber de hoofdrepresentant is, maar die in de laatste jaren met veel kunstmatig 
vervaardigde stoffen is aangevuld, welke stoffen onmiskenbaar zijn geworden 
voor het automobielverkeer. Een derde voorbeeld is de groep der bitumineuse 
stoffen met hun buitengewoon groote waterdichtheid. 

De vraag doet zich voor, of er voor elke physische eigenschap stoffen bestaan, 
die ten opzichte van speciaal deze eigenschap excelleeren door een bijzonder 
hooge of een bijzonder lage coëfficiënt. Er is op deze vraag geen algemeen gel
dend antwoord te geven, maar wij blijven hopen, dat wij door naarstig zoeken 
nog vele van dergelijke bijzondere stoffen zullen ontdekken. Het spreekt wel 
van zelf, dat dergelijke stoffen niet alleen uit wetenschappelijk, maar ook uit 
practisch oogpunt van groot belang zijn en dat slechts met hün medewerking 
het aanzien van onze samenleving kan veranderen, zooals hij veranderd is door 
de invoering der ferromagnetische en superelastische materialen. 

Dat een dergehjke hoop gemotiveerd is, volgt uit de betrekkelijk recente 
ontdekking (W. G. CADY , 1918) van de bijzondere electrische eigenschappen 
van het reeds oudbekende purgeermiddel seignettezout. Het blijkt zich in 
electrisch opzicht te gedragen als ijzer dat in magnetisch opzicht doet. Terwijl 
het laatste een buitengewoon hooge magnetische permeabiliteit bezit, vertoont 
seignettezout een buitengewoon hooge diëlectriciteitsconstante. Sindsdien is 
gebleken, dat seignettezout in dit opzicht niet geheel alleen staat, maar dat er 
nog andere stoffen zijn, die zich analoog gedragen en tegenwoordig vatten wij 
deze stoffen samen als de groep der seignette-electrische stoffen, een naam, 
die het pendant is van den naam: ferro-magnetische stoffen, 

2. Seignettezout, in Amerika altijd Rochellezout genoemd, ontleent zijn 
naam aan den apotheker PIERRE SEIGNETTE te Rochehe, die het in 1672 bereidde 
en er den naam sel polychreste aan gaf. Chemisch gesproken is het het K-Na-zout 
van rechts wijnsteenzuur, (K-Na-Tartraat) met vier moleculen kristalwater, 

C O O N a 

H C O H 

C O O K , 
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Het K-NH.,- en Na-NH.,-?oiit van rechts wijnsteenzuur zijn in hun gedrag 
aan het K-Na-zout verwant. Merkwaardig is echter, dat men in de literatuur 
niets opgegeven vindt voor de overeenkomstige zouten van links wijnsteenzuur 
of van anti-wijnsteenzuur. Deze drie zuren zijn stereo-isomeren met dezelfde 
chemische formule; bij het optisch inactieve anti-wijnsteenzuur werken de beide 
middelste C-atomen, die beide asymmetrisch zijn en dus optische activiteit 
teweeg kunnen brengen, elkaar tegen. 

Seignettezout kristahiseert in het rhombische stelsel, d.w.Z. in het kristal 
zijn drie loodrecht op elkaar staande symmetrie-assen van ongelijke lengte 
aan te geven. Men heeft aan deze assen de aanduidingen a, ö en c gegeven, 
zooals in f ig . 1 is aangegeven. 

Brengt men een electrisch veld aan in de richting van de b- of van de c-as, 
dan gedraagt zich seignettezout als een normale stof, ofschoon de diëlectrische 

constante wel tot de hooge moet worden gerekend, 
P hij bedraagt namelijk ongeveer 60, terwijl hij voor de 

meeste isoleerende stoffen in de buurt van 5 hgt, 
Brengt men echter het veld aan in de richting van de 
a-as, dan vindt men een waarde, die erg van de tem
peratuur afhangt, echter heel hooge waarden kan 

••ö aannemen en wel van de orde 10,000. 
Deze bijzondere richting zullen wij aanduiden als 

de seignette-electrische as (s.e.-as) en wij zullen stil-
zweigend aannemen, dat het veld altijd in deze rich
ting is gekozen. 

Fig. 1. 

J 

Model van een seignette 
Zoutkristal. (Ontleend aan 
J . DE BOER, Ned. T i jd 
schrift voor natuurkunde, 
8, 1941). 

3. Alle verschijnselen, die men kent uit het ferro
magnetisme, herhalen zich, electrisch vertaald, bij het 
seignettezout. Laat men de electrische spanning op 
een condensator, waarvan het dielectricum gevormd 
wordt door seignettezout, toenemen, dan groeit de 
lading op den condensator eerst langzaam, daarna snel

ler, om ten slotte tot een verzadigingswaarde te geraken. Om vrij te zijn van 
de afmetingen van den condensator is het beter om in plaats van de spanning 
den spanningsval per cm weglengte te nemen, de zoogenaamde veldsterkte F, 
uitgedrukt in V/cm en in plaats van de totale lading van den condensator de 
lading per cm^, D, uitgedrukt in Coulomb/cm^, of liever, om practischer ge
tallen te krijgen, in /tC/cm^ (zie f ig , 2), Er ontstaat zoo een kromme D-F-
karakteristiek, die zeer veel lijkt op de B-iï-karakteristiek van het ijzer, waarbij 
B de inductie en H de magnetische veldsterkte is. De verzadigingswaarde van 
de ladingsdichtheid (of diëlectrische doorschuiving, zooals hij ook vaak wordt 
genoemd), Aaturatie, bedraagt ongeveer 0,15 ^tC/cm^, 

De diëlectrische constante e wordt gedefinieerd als het quotient DjF en is 
wegens het gebogen karakter van de kromme geen constante, In de figuur is 
aangeduid, dat e door een maximum gaat voor een veldsterkte van ongeveer 
100 V/cm, De figuur geeft hiervoor de waarde: 

0,09 fiC 

100 V cm 

In den regel bedoelt men met e de relatieve waarde, d,w.Z, in vergelijking 
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V cm 

Fig. 2. 

De ladings-dichtheid D van een conden
sator met seignettezout als dielectricum in 
afhankelijkheid van de aangelegde veld

sterkte F, 

met het vacuum. Daar voor het vacuum de absolute e : 8,84. 10"'' 

bedraagt, berekenen wij voor de maximale waarde van de relatieve e van seig
nettezout een waarde van ten naaste bij 10.000. 

Seignettezout vertoont ook hysterese, d.w.z. dat men bij het teruggaan niet 
de zoojuist beschreven aanloopkromme 
volgt, maar een l i jn , die er boven ligt. 
Wanneer men F eenige keeren tusschen 
een hooge negatieve waarde en een 
hooge positieve waarde heen en weer 
heeft laten loopen, meet men de hyste
reselus van f ig . 3, die volkomen over
eenstemt met de bekende hystereselus in 
het B-H-vlak voor de ferromagnetische 
stoffen. In het bijzonder .treedt er een 
remanente ladingsdichtheid D,. op als F 
reeds weer nul is en is er een bepaalde 
negatieve veldsterkte F^, de coercitief-
kracht, noodig om de lading volkomen 
te doen verdwijnen. 

Eindigt men den cyclus in het punt 
£>,., dus in den toestand, waarbij geen 
uitwendige spanning meer wordt aan
gebracht, d.w.z. met kortgesloten con
densatorplaten, dan houden wij een condensator over, die toch lading bl i j f t 
dragen. Men kan dezen condensator, in volkomen analogie met het begrip 
magneet, een electreet noemen. Helaas is er niet veel aanleiding voor om van 

permanente electreten te spreken; 
de levensduur is daarvoor te kort 
(bijv. 1 uur). 

Bij een bepaalde temperatuur 
(768° C) verliest ijzer zijn ferromag
netische eigenschappen om zich bo
ven die temperatuur als een normale 
stof te gedragen. Deze temperatuur 
noemt men het Curiepunt. Hierbij 
wordt de thermische agitatie zoo 
sterk, dat de elementaire magneetjes, 
die tot dan elkaar gericht hielden, 
het onderspit delven en gedesoriën
teerd worden. Ook bij seignettezout 
treedt een Curiepunt op en wel slechts 
weinig boven kamertemperatuur, na
melijk bij 24° C. Boven deze tem
peratuur is het niet meer seignette-
electrisch. Het behoeft niet te ver
wonderen, dat, waar wij in normale 

Fig. 3. 

De hystereselus van seignettezout. 

.. v^..«>^*^iA, v v a c l i \•^^J ILL LL^JLLLLdL' 

omstandigheden zoo dicht bij het Curiepunt zijn, de electreet niet erg sta
biel is; permanente magneten verliezen bij verwarming eveneens hun 
magnetisme. 
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4, A l deze verschijnselen leiden er toe, voor het seignettezout eenzelfde 
theorie op te stellen als men gedaan heeft voor het ferromagnetisme. 

Wij nemen aan, dat de moleculen dragers zijn van permanente electrische 
dipolen. Wij nemen verder aan, dat' er reeds in het maagdelijke zout gebieden 
aanwezig zijn, die volledig verzadigd zijn, d.w,z, waarin de moleculaire dipolen 
elkaar gericht houden en wel hetzij in de richting van de positieve a-as, hetzij 
in de tegenovergestelde richting; omdat er evenveel van deze gebieden, die wij 
evenals in het magnetische geval de gewoonte is, Weiss-gebieden zullen noe
men, naar voren als naar achteren zijn gericht, is er geen macroscopisch dipool
moment. Bij aanbrengen van het electrische veld springen de verkeerd staande 
gebiedjes geleidelijk over, totdat bij voldoend groote veldsterkte alles naar één 
kant is gericht en er dus saturatie is bereikt. 

Een groot verschil bij het magnetische eenerzijds en het electrische probleem 
anderzijds is de aard van de elementaire dipool. De elementaire magnetische 
dipool is een roteerend electron, de elementaire electrische is een gedeelte van 
het molecuul met veel grootere afmetingen en met veel grooter massa dan het 
electron. Deze omstandigheid stelt ons in staat, de theorie te toetsen, omdat 
wi j , populair uitgedrukt, de atomen met behulp van Röntgenstralen kunnen 
zien. Inderdaad heeft STAUB (Zürich, 1934) kunnen aantoonen, dat de warmte
beweging der atomen bij het Curiepunt met een sprong grooter wordt, dus 
alsof zij van een knellenden band (namelijk de onderlinge inwerking der dipolen 
in het Weissgebied) worden bevrijd. Bovendien heeft hij de verschuiving der 
atomen bij het ompolen röntgenographisch kunnen waarnemen. Ui t zijn en 
anderer waarnemingen heeft hij zelfs een schatting kunnen maken van de 
inwendige veldsterkte, d,i, het veld, dat in het Weissgebied de dipolen gericht 
houdt (hij vindt hiervoor 6,10" Volt/cm) en van de afmetingen der dipolen 
(hij vindt voor elke dipool twee effectieve ladingen van resp, + 1/2 e en —1/2 e 
op een afstand van 0,4 A , waarbij e de lading is van een electron). Di t Röntgen
onderzoek is daarom belangrijk, omdat hierdoor de theorie een bewijs krijgt, 
dat voor het magnetische analogon niet te verkrijgen is, maar dat nu indirect 
ook de theorie van de magnetische Weiss-gebieden steunt, 

In een gewichtig opzicht verschihen de seignette-electrische stoffen van de 
ferro-magnetische en wel hierin, dat er ook een onderste Curiepunt is, voor 
seignettezout bij — 2 0 ° C hggend. Beneden deze temperatuur bestaan er dus 
geen Weissgebieden, Waarschijnlijk treedt er een hoogere ordening van de 
moleculen op, waarbij zij gedwongen worden afwisselend hun dipool naar voren 
en naar achteren te richten. Het is dus onmogelijk de electreet stabiel te maken 
door de temperatuur ver onder het bovenste Curiepunt te kiezen. Merkwaardig 
is echter, dat andere seignette-electrische stoffen zich wel als electreet laten 
invriezen, bijv, de fosfaten KH2PO4 en KD2PO4, {D = deuterium = zware 
waterstof). Bij allen is het onderste Curiepunt een gevolg van het onbewegelijk 
worden van de dipolen, echter kan alleen bij de fosfaten de zaak in eiken orien-
tatietoestand verstarren, bij seignettezout daarentegen werken kristalkrachten 
zoodanig mee, dat een niet-actieve orientatieverdeeling optreedt. Dit verschil 
— het al of niet optreden van het tweede Curiepunt — tusschen het ferro
magnetisme en de seignette-electriciteit is weer een gevolg van het verschil 
in karakter tusschen de elementaire dipolen. De rotatie van de electronen, die 
den zetel vormt van het ferro-magnetisme en de bereidheid tot omkeeren van 
het teeken der rotatie, laten zich door temperatuurverlaging niet verstoren en 
men vindt dan ook bij de ferro-magnetische stoffen geen onderste Curiepunt. 
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Fig. 4. 

Electrotorsie van seignette zout. (Ontleend aan 
J . DE BOER, Ned, Tijdschrift voor natuur

kunde, 8, 1941), 

5. Tenslotte bespreken wij nog het belangrijkste gevolg van de betrekkelijk 
groote afmetingen der electrische dipolen en dat is de vervorming, die de stof 
ondergaat bij het omklappen van de deze dipolen dragende ionengroepen en 
die ook uitwendig zichtbaar is. De aard der bij seignettezout optredende defor
matie is in f ig , 4 overdreven geteekend. De s,e,-as staat hierbij loodrecht op het 

vlak van teekening, de vervorming 
bestaat uit een afschuiving of torsie 
in het è-c-vlak, In het algemeen 
noemt men een vervorming, die het 
gevolg is van het aanleggen van een 
electrisch veld en die in zeer ge
ringe mate bij alle stoffen optreedt 
electrostrictie. Omdat bij seignette
zout in het bijzonder een torsie op
treedt, zullen wij spreken van de 
electrotorsie. Dat speciaal deze de
formatie optreedt kon op grond van 

de symmetrie van het kristaltype reeds voorspeld worden. 

Bij geen enkele stof is de electrostrictie zoo groot als bij seignettezout; kwarts, 
eveneens een bekende electrostrictieve stof en om deze reden in de radiotechniek 
toegepast, heeft een duizendmaal zwakkere werking, de meeste andere stoffen 
zijn nóg veel zwakker electrostrictief. Toch is ook bij seignettezout het effect, 
in getallen uitgedrukt, nog gering en wel is de afschuivingshoek bij aanleggen 
van een veldsterkte van 1000 V/cm nog slechts Viooo radiaal of V20 hoekgraad. 

Dat deze torsie nauw samenhangt met de s,e,-eigenschappen volgt daaruit, 
dat de hooge waarde van de torsie evenals de hooge waarde van de dielectirsche 
constante slechts gevonden wordt in het temperatuurtraject van —20°'C tot 
+ 25° C en dat de torsie evenals de ladingsdichtheid op den condensator naar 
een maximum toeloopt bij steeds grooter wordende waarden van de veldsterkte. 

Een seignettezoutkristal is wel de eenvoudigste electromotor, die wij ons 
kunnen denken in dien zin, 
dat het electrische wisselstroom 
kan omzetten in mechanische 
trilhngen. Een gebruikelijke 
constructie ziet men in f ig , 5, 
rechts, waar twee kristallen 
achter elkaar zijn gezet, die 
in tegengestelde richting wor
den gepolariseerd, Tusschen 
de beide kristallen in bevindt 
zich dus de eene electrode, 
aan de buitenkant der beide 
kristallen vinden wij de, on
derling verbonden, tegenge
stelde electroden. Als het 
voorste kristal een torsie naar 
links ondergaat, tordeert het achterste naar rechts en de naald zal de door 
den pi j l aangegeven beweging maken. Zoo ontstaat een motor met een redelijk 
goed rendement. Tot nu toe wordt dit principe alleen toegepast voor kleine 
vermogens, zooals het bewegen van de membraan van een luidspreker of het 

EiECTRODÊ 

Fig, 5, 

Opbouw van een seignette - electrische motor, 
(Ontieend aan J , DE BOER, Ned, Tijdschrift voor 

natuurkunde, 8, 1941). 
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verplaatsen van de lichtspleet tijdens de geluidregistratie van de sprekende f i lm . 
Het is echter heelemaal niet uitgesloten, dat wij in de toekomst s.e.-motoren 
van grooter vermogen ontwikkeld zullen zien. 

6, Ook het inverse effect van de electrotorsie treedt op, namelijk de piezo-
electriciteit, waaronder wij verstaan het optreden van een lading op de conden
satorplaten als gevolg van het aanbrengen van mechanische spanningen aan 
het kristal. Voor seignettezout in het bijzonder moeten wij schuifkrachten 
aanbrengen in het è-c-vlak, opdat in de richting van de a-as ladingverschuivingen 
zullen optreden. 

Een algemeene wet, die volgt uit het energieprincipe Zegt, dat inverse effecten 
altijd aan elkaar gelijk zijn. Waar seignettezout dus de sterkst electrostrictieve 
stof is, daar is het ook de sterkst piezo-electrische. De gelijkheid der ten opzichte 
van elkaar inverse coëfficiënten bestaat alleen dan, als wij ze in dezelfde eenheden 
uitdrukken. In het practische stelsel wordt dit; 

afschuivingshoek y in radialen 
schuifspanning r in Newton^) /m^ 
veldsterkte F in V / m 
ladingsdichtheid D in Coul./m^ 

en dan wordt de electrotorsiecoëfficient y/F gelijk aan de piezo-electrische 
coëfficiënt D/t en wel beide 10"** m/V of 10-" Coul./Newt. 

De constructie van f ig . 5 is in zijn werking dus om te keeren en er is een 
electrischen generator van te maken. Bewegen wij namelijk de naald met een 
uitwendig aangebrachte kracht heen en weer in de richting van den pi j l , dan 
zullen op de condensatorplaten afwisselend positieve en negatieve ladingen 
optreden, die er van afgenomen kunnen worden en aanleiding kunnen geven 
tot wisselstroomen. Ook deze generator heeft als machine een behoorlijk rende
ment. Men past dergelijke constructies toe in microfoons en gramofoonop-
nemers (de Z.g.n. kristalmicrofoon en kristalpickup). Andere toepassingen treft 
men aan in de meettechniek, waar mechanische krachten door middel van het 
piezo-electrische effect worden omgezet in electrische grootheden en op elec
trische meetinstrumenten kunnen worden afgelezen. 

7. Reeds eenige keeren kwamen de technische toepassingen van het seig
nettezout ter sprake en het valt op, dat deze niet het analogon vormen van de 
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Fig. 6. 

De eerste (rechts) en de tweede (links) wet van MAXWELL. 

toepassingen der ferro-magnetische stoffen. De wetten van M A X W E L L leeren 
ons, dat rondom een veranderlijk B-veld (zie f ig . 6, de punt boven B en D 

De kracht van 1 Newton geeft aan de massa van 1 kg de versnelling van 1 m/sec^. 
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beteekent, dat deze grootheden toenemen met den tijd) gesloten electrische 
krachtlijnen loopen en dat rondom een veranderlijk D-veld gesloten magneti
sche krachtlijnen loopen. De ferro-magnetische stoffen stellen ons in staat, op 
eenvoudige wijze een groote 5-waarde te bereiken en dus ook een groote 
waarde van F in den kring. Di t wordt als het zoogenaamde inductieverschijnsel 
toegepast in alle electrische machines. Volkomen analoog stehen de s.e.-stoffen 
ons in staat, op eenvoudige wijze een hooge D-waarde te verkrijgen en daardoor 
een hooge H in de kring. Echter waren wij hier in het geheel niet om verlegen, 
want ditzelfde is volgens de wet van BIOT-SAVART te bereiken met een eenvou-
digen stroomdraad (fig. 7); zoodat hier de analogie-redeneering ophoudt. 

Daarentegen is de techniek onverwacht het voordeel van het groote piezo-
effect in de schoot geworpen, wat weer bij de ferromagnetische materialen van 
zooveel minder belang is. Hierdoor echter zijn de principes voor 
de ferro-magnetische machines en de seignette-electrische gron
dig verschihend geworden. ' 

Op het oogenblik is er nog weinig kans, dat de s.e.-machines de 
f.m.-machine zal verdringen, ondanks zijn zooveel eenvoudiger C l _ _ _ _ ~ ^ 
constructie. In de eerste plaats is daar de questie van het ge- " 
wicht. Voor grootere machines bedraagt tegenwoordig het ge
wicht ongeveer 10 kg/kVA; men heeft echter wel 100 kg seig- Fig. 7. 
nettezout noodig per kVA. Een tweede bezwaar van seignette- pe wet van 
zout is zijn verweering en zijn gemakkelijke oplosbaarheid in BIOT-SAVART. 

water, eigenschappen, die constructiematerialen liever niet 
moeten bezitten. 

Maar wat niet is, kan komen. Het zou wel bijzonder toevallig zijn als er onder 
de honderdduizenden chemische stoffen, die nog niet op dit punt onderzocht 
zijn. er niet één was, die seignettezout in zijn s.e.-eigenschappen en in zijn 
bestendigheid overtreft. Wi j weten nog niet aan welke bijzonderheid in zijn 
bouw het seignettezout zijn bijzondere eigenschappen dankt. Eerst als dit 
punt uitgezocht is, zullen wij doelbewust naar andere s.e.-stoffen kunnen 
zoeken, eventueel trachten te maken. 




